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Verksamhetsplan för IM Stockholm lokalförening 
2022 
 

Lokalföreningen i stort  
 
Total budget (detaljerad budget anges i separat budgetformulär): 77 500 kr 

Antal volontärer som behövs för att genomföra insatserna (inklusive förtroendevalda): 
50 

 

Övergripande arbetsområde:  

IM Stockholm syftar till att skapa mötesplatser för ömsesidig integration mellan personer som är 
etablerade och personer som är nya i Sverige. På dessa mötesplatser möts deltagarna som 
jämlikar, på ett avslappnat och trevligt sätt, kring ett tema eller en aktivitet som båda parter får ut 
något av. Genom dessa möten får båda parter nya kunskaper och utbyter erfarenheter. Med sin 
verksamhet bidrar IM Stockholm till ökad förståelse och öppenhet i samhället. IM Stockholms 
långsiktiga mål är att bidra till att skapa ett samhälle där vår verksamhet inte längre behövs. 
Genom att vara en påverkansaktör både i människors vardag och i samhället i stort kan IM 
Stockholm vara med och skapa stora förändringar. 

 

Mål/riktning för kommande år:  

Inom IM Stockholms verksamhet arbetar vi med följande målsättningar: 
 
Samhälleliga mål 
1. IM ska med sitt arbete bidra till att Stockholm blir en mer öppen och tolerant stad där man får 
leva och verka utifrån sina egna egenskaper och förutsättningar. 
2. Genom IM:s arbete bidrar IM Stockholm till att civilsamhället blir mer öppet och tillgängligt 
för olika grupper. 
 
Organisatoriska mål 
1. IM Stockholm ska verka för att som organisation präglas av ett normkritiskt förhållningssätt. 
De sammanhang som IM deltar i ska vara så inkluderande som möjligt. 
2. IM Stockholm ska vara en organisation som attraherar och engagerar olika grupper i samhället 
och är öppen och tillgänglig för alla. 
3. IM:s volontärer ska vara kompetenta och genom folkbildande aktiviteter och utbildningar 
stärkas i sin roll som volontärer. 
4. IM:s medlemmar ska stärkas i sin kunskap i de frågor som IM arbetar med. 
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Lokalföreningens verksamheter  

 
Styrelsen 
 
Namn på verksamhet: Styrelsen 

Beskrivning av verksamhet:  

Styrelsen är, mellan årsmöten, det högsta beslutande organet inom IM Stockholm. Styrelsen 

ansvarar för verksamheterna i lokalföreningen och finns som stöd och bollplank för volontärer 

och medlemmar. Styrelsen fyller också en representativ och demokratisk funktion inom 

organisationen eftersom den är medlemmarnas förlängda arm inom IM på nationell nivå. 

Styrelsens uppgift är att implementera de processer som diskuteras på styrelsemöten. Under 2022 

kommer styrelsen att fortsätta fokusera på hållbarheten och relevansen i våra verksamheter, samt 

fokusera på att kunna skapa (digitala) mötesplatser trots de nya omständigheterna skapade av 

coronapandemin. 

 
Budget för verksamhet: 30 000 kronor. 

 
Antal volontärer som behövs för att genomföra insatsen: 7 

 
Målgrupp:  
Volontärer och medlemmar, i viss mån allmänheten i de områden vi verkar. 

 

Mål/riktning för kommande år:  

1. Stärka hållbarheten i våra verksamheter 
Vi vill fortsätta arbetet med att säkerställa kvaliteten av våra verksamheter, och arbeta för att 
behålla och utveckla samtliga verksamheter. IM Stockholm vill därför: 
a. Säkerställa tillgången på volontärer till samtliga verksamhetsgrupper, samt uppnå en kontinuitet 
i denna tillgång, som innebär att verksamheter kan bedrivas som planerat. 
b. Stärka volontärer och medlemmar i deras kunskaper genom att fortsätta erbjuda utbildningar 
och kompetenshöjande aktiviteter. 
c. Stötta medlemmar och volontärer i påverkansarbete. 
2. Styrelsearbete 
a. Möjliggöra ett hållbart och långsiktigt engagemang för samtliga ledamöter. 
b. Säkerställa kontinuitet i styrelsen genom att utveckla ansvarsområden. 
c. Att genom en grundlig introduktion ge kunskap om styrelsearbete, verksamheterna under 
lokalföreningen samt vad som förväntas av styrelsen under året. 
3. Skapa (digitala) mötesplatser. 
a. Återuppta verksamheter som har varit stängda under 2021, om möjligt. 
b. Säkerställa att verksamheterna fortsätter med sina aktiviteter efter att Folkhälsomyndighetens 
restriktioner har lyfts. 
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Sollentuna läxhjälp 
 

Namn på verksamhet: Sollentuna läxhjälp 
 

Beskrivning av verksamhet: 
Vi bedriver läxhjälp på biblioteket i Sollentuna Centrum för personer med annat modersmål än 
svenska, varje måndag, kl. 16-18, året om. Vi är också en mötesplats med fokus på svenska 
språket för deltagare som inte nödvändigtvis behöver läxhjälp men vill öva sin svenska. Vi bjuder 
alltid på fika och alla ska känna sig välkomna!  
 

Budget för verksamhet: 2 000 kronor till fika, pennor, papper m.m. 
 

Antal volontärer som behövs för att genomföra insatsen: 
Före pandemin deltog  5 volontärer regelbundet, varav några mycket ofta. Vi skulle behöva bli 
betydligt fler och målet är att vara runt 10 volontärer. I nuläget är verksamheten i behov av en ny 
gruppledare, som snarast bör engageras. 

 

Målgrupp: 
Målgruppen är personer med annat modersmål än svenska, både nyanlända och etablerade 
personer. Deltagarna läser t.ex. SFI, studerar vid vård- och omsorgsprogrammet, eller för att bli 
behöriga till gymnasiet. Några studerar på högskolenivå och andra har fokus på att klara 
körkortet. Utöver läxläsningen vill vi vara en mötesplats där alla känner sig välkomna. Vi har t.ex. 
deltagare som slinker in en stund efter jobbet och läser något på svenska, som de sedan vill 
diskutera. I den mån vi kan, svarar vi även på frågor kring det svenska samhället. 

 

Mål/inriktning för kommande år: 
Sollentuna läxhjälp pausades under coronapandemin och fram till 2021-09-15, då Sth Stad kom 
med nya direktiv. Därefter togs beslutet att starta läxhjälpen igen den 4/10 med inledningsvis 3 
läxhjälpare. Några tidigare volontärer har tackat nej p.g.a. vi inte kan garantera att deltagarna är 
vaccinerade mot Covid-19 och någon kan inte börja förrän i november, men vi hoppas ändå 
kunna fortsätta med läxläsning varje måndag under verksamhetsåret 2022. Vi behöver bli fler 
volontärer och nå ut till andra deltagare än dem, som redan känner till oss. Rekrytering av 
gruppledare och läxhjälpare pågår. 

 

Vi kommer också att kontakta utbildningsarrangörer i vårt närområde för att informera om vår 
verksamhet. 
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Språkfika Medborgarplatsen 
 

Namn på verksamhet: Språkfika Medborgarplatsen 
 

Beskrivning av verksamhet: 
IM Stockholms språkfika, som hålls varannan onsdag kl. 16 - 18 i IM:s lokaler, är en mötesplats 
för att träffa människor, både nya och gamla bekanta. Det handlar om att utbyta erfarenheter, 
vilket innebär att alla deltagare har något att bidra med. Språkfika syftar till att skapa möten 
mellan nyanlända och etablerade svenskar. Man träffas och fikar, lär av varandra och får kanske 
nya vänner. Det är själva mötet som står i fokus, inte språket. Vi vill att deltagarna ska känna sig 
avslappnade, precis som när man tar en fika med en vän. Enkelheten är nyckeln till den lyckade 
verksamheten. 

 

Budget för verksamhet: 5 000 kronor. 
 
Språkfika använder främst budgeten till inköp av fikabröd, pålägg och dryck. Vi har i genomsnitt 
utlägg på mellan 150 och 250 kr per fikatillfälle. Inför verksamhetsåret 2022 vill vi dessutom göra 
inköp i form av nya spel som besökarna kan samlas kring, samt erbjuda enklare aktiviteter som 
exempelvis Luciapyssel. Det finns även behov av att köpa in ny utrustning till köket. 

 

Antal volontärer som behövs för att genomföra insatsen: 
Varje språkfikatillfälle är uppdelat i två pass. Minst två volontärer behövs per pass: en som 
välkomnar deltagare vid dörren och en som ser till att det finns fika framme. För att ett 
språkfikatillfälle ska kunna genomföras behöver alltså totalt åtminstone fyra volontärer vara på 
plats. De två passen hanteras av olika volontärgrupper - när det första passet är slut tar nästa 
grupp av volontärer över. Enligt tidigare erfarenhet (och nuvarande genomsnittlig 
engagemangsnivå hos deltagande volontärer) bör en volontärgrupp bestå av minst fyra eller fem 
medlemmar, för att kontinuitet i verksamheten ska kunna garanteras och genomförandet inte 
påverkas av eventuell sjukdom eller annan frånvaro. 

 

Målgrupp: 
Språkfika vänder sig till nyanlända och etablerade svenskar i alla åldrar 

 

Mål/inriktning för kommande år: 
Avsikten med språkfika är att erbjuda en mötesplats på lika villkor för alla besökare i en 
avslappnad miljö. Detta bidrar till social inkludering; vi vill att alla ska kunna känna sig välkomna, 
oavsett bakgrund och språkkunskap. Ett starkare civilsamhälle där alla är välkomna skapar 
gemenskap och minskar utanförskap. En målsättning är att få fler etablerade svenskar att besöka 
språkfika och att hitta fler ställen/sätt att marknadsföra verksamheten på. Ett förslag som har 
diskuterats är att fråga SFI om de är villiga att använda sina kanaler för att informera om 
verksamheten.  
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IM Kvinnoträff  

Namn på verksamhet: IM Kvinnoträff 

Beskrivning av verksamhet:  
Kvinnoträffens främsta syfte är att fungera som en plattform för möten, på jämlika villkor, 
mellan etablerade och nyanlända kvinnor och barn. Kvinnoträffen började hösten 2016 i 
Skärholmen som ett samarbete mellan IM och SFFS (Somaliska Föräldrar Forum i Skärholmen). 
Under 2017 avslutades samarbetet med SFFS och Kvinnoträffen flyttade till IM-kontoret på 
Södermalm. Sedan dess har Kvinnoträffen vuxit i antal besökare och volontärer. 

Målet med Kvinnoträffen är att fungera som knutpunkt för nyanlända, etablerade och alla som 
känner sig som kvinnor eller icke-binära. Det ska vara en plats för att skapa nya vänskaper, utbyta 
erfarenheter, ställa frågor, få hjälp med t.ex. läxor eller med att skriva sitt CV. Verksamheten 
utformas efter besökarnas och volontärernas önskemål, men är i grunden enkel: att mötas över 
lite fika eller en enkel lunch och lära känna varandra. Ibland erbjuds olika aktiviteter såsom 
vuxen/barn-pyssel, sångstunder, stickning, spel eller målning. Ibland har Kvinnoträffen bjudit in 
andra IM-aktörer för att berätta om sina verksamheter, eller externa aktörer, t.ex. 
Medborgarskolan. 

Budget för verksamhet: 6000 kronor. 

Antal volontärer som behövs för att genomföra insatsen: 8 
Vi har 8 volontärer inskrivna men i praktiken är vi 3–4 volontärer vid varje tillfälle. Till 
återstarten är vi 4 som ska fortsätta. 

Målgrupp:  
Kvinnoträffen vänder sig till nyanlända och etablerade kvinnor och barn, och andra som 
identifierar sig som kvinnor eller icke-binära. 

Mål/riktning för kommande år: 
Att fortsätta främja social inkludering och ett starkare civilsamhälle genom att: 

-   utifrån de nya förutsättningarna skapade av pandemin fortsätta att verka för ökad integration, 
genom att skapa en naturlig knutpunkt för nyanlända och etablerade kvinnor och barn som 
annars har svårt att mötas på ett naturligt sätt. 

-    ha en stabil grupp med engagerade volontärer, helst 6–8 personer. 

-    ha ett besöksantal om 15–25 personer. 

-    att bjuda in aktörer som kan vara intressanta för målgruppen 

-    att i takt med samhällets återgång till normalitet, sprida/öka kännedom om Kvinnoträffen på 
andra arenor, som till exempel SFI, ABF, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och 
universiteten.  

-   att minst en gång per termin ha ett möte volontärerna emellan för att planera och utvärdera 
verksamheten och aktiviteter, samt besluta om vem som ansvarar för inköp, uppsättning av 
flyers, Facebook m.m.  
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Språkfika Blackeberg 
 

Namn på verksamhet: Språkfika Blackeberg 

 

Beskrivning av verksamhet:  

Språkfikat startade 2016 och är en social mötesplats för såväl nyanlända som etablerade svenskar. 
Varannan onsdag kl. 17- 19 träffas vi på biblioteket i Blackeberg för att prata svenska, utbyta 
erfarenheter och umgås över en fika. Samtalen, som brukar ske i mindre grupper, tar sin 
utgångspunkt i de frågor som spontant kommer upp. Ofta handlar det om språk, samhälle och 
kultur i vid mening. Den informella och opretentiösa utformningen har visat sig vara en tillgång. 

 

Budget för verksamhet: 2 000kr 

 

Antal volontärer som behövs för att genomföra insatsen:   

En förutsättning för verksamheten är att volontärgruppens storlek kan utökas till 8–10. 

 

Målgrupp:  

Språkfika vänder sig till nyanlända och etablerade svenskar i alla åldrar. Deltagarna kommer från 
hela världen, har olika bakgrund och skiftande färdigheter i svenska språket.     

 

Mål/riktning för kommande år:  

Språkfikat vill vara en plats för social samvaro och språkutveckling, och därigenom skapa kontakt 
mellan nyanlända och etablerade svenskar. Ambitionen är att fortsätta inom nuvarande ramar, 
dvs. en fikaträff varannan vecka under vår- resp. hösttermin. Därutöver kan vi utifrån deltagarnas 
önskemål anordna extra aktiviteter, som t.ex. museibesök och utflykter. Vi tar, liksom tidigare, 
gärna emot besök av t.ex. andra ideella organisationer som kan bidra med information till 
gruppen nyanlända. Vi har också ett kontinuerligt och mycket gott samarbete med Blackebergs 
bibliotek och Bromma medborgarkontor. 
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Hökarängen läxhjälp 
 

Namn på verksamhet: Hökarängen läxhjälp   

Beskrivning av verksamhet:  
Vår verksamhet för ensamkommande flyktingungdomar har under flera bedrivits i Rågsved på ett 
större HVB-hem. Under 2021 var verksamheten nedlagt så när som under några veckor i april-
maj, då en fullt vaccinerad volontär kunde hjälpa några helt nyanlända ungdomar med det absolut 
grundläggande. 

I  oktober flyttar verksamheten till Linggården i Hökarängen. Lokalerna där är nyrenoverade och 
antalet rum bara hälften. Verksamheten kommer att bedrivas på samma sätt som tidigare. 
Ungdomarnas kunskaper från hemlandet varierar stort, från analfabeter till sådana som har flera 
års skolgång bakom sig. Därför finns det stora individuella skillnader i den hjälp de behöver när 
de väl har påbörjat sin skolgång i Sverige. Vi träffas måndagar och onsdagar kl.18-20 inte bara för 
läxhjälp utan ungdomarna är välkomna också för att få en möjlighet att tala svenska. Vår 
verksamhet uppskattas mycket av både ungdomar och personal. 

Budget för verksamhet:  1 750 kronor. 

Antal volontärer som behövs för att genomföra insatsen:  
Önskvärt är att vi är två volontärer vid varje tillfälle, vilket inte har varit fallet tidigare men under 
hösten har det tillkommit några nya volontärer till båda dagarna, så nu situationen bättre. 

 
Målgrupp: 
Vår målgrupp är ensamkommande ungdomar i åldern 16-18 år och de  bor på kommunens HVB-
hem i Hökarängen. En del har permanent uppehållstillstånd, andra tillfälliga. Antalet ungdomar 
som deltar varierar stort men är i genomsnitt 2–4 st. 
 
Mål/riktning för kommande år: 
För att komma in i det svenska samhället krävs att man behärskar det svenska språket bra och 
har kunskaper från grundskolan eller gymnasieskolan. Ungdomarnas skolgång kräver enormt 
mycket av dem och att de får läxhjälp av oss är mycket uppskattat, inte bara av dem själva utan 
även av personalen på boendet.   
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Tensta bibliotek läxhjälp 

Beskrivning av verksamhet:  
En verksamhetsplan för våren 2022 är svår att ge med någon exakthet. Allt beror på utvecklingen 
av hälsoläget och vilka direktiv som biblioteken måste följa. Vi utgår nu från läget i september 
2021 då vi vet att läxhjälpen kan börja på nytt i oktober i begränsad omfattning. I början kommer 
läxhjälp att ges av fyra läxhjälper med möjlighet för 8 elever att delta. Från denna blygsamma 
utgångspunkt bestäms utvecklingen av hälsoläget. 

Budget: 1000 kronor för block och pennor samt för några läroböcker som läxhjälparna kan 
behöva. 

Antal volontärer: det finns en fast grupp på cirka 10 volontärer som i september 2021 har sagt 
sig villiga att ställa upp som läxhjälpare, när hälsoläget så tillåter. Om inga större förändringar sker 
under våren 2022, borde detta antal räcka. Om hälsoläget förändras till det bättre, kan det vara 
intressant med viss nyrekrytering. 

Målgrupp: elever från grundskola, gymnasieskola och komvux. Läxhjälpen vill vara ett stöd till 
dessa elever, en hjälp till självhjälp.  

Målinriktning: en majoritet av eleverna har invandrarbakgrund. Många pekar på att de inte har 
någon i familjen med svenska som första språk. I verksamhet blir ofta svenskstödet en viktig del, 
både vad gäller förståelse av en viss text och i formuleringen av en längre text. I övrigt behövs 
stöd i samtliga skolämnen. Det är ett färre antal läxhjälpare som kan ge stöd i de 
naturvetenskapliga ämnena. Ofta efterfrågas hjälp i matematik på alla nivåer. 

Övrigt: biblioteket försöker få en överblick över samtliga aktörer vad gäller läxhjälp vilket vore 
värdefullt. Man kan då hänvisa till varandra. 

Digital läxhjälp har funnits under pandemin men det har varit svårt att nå ut med information till 
målgruppen. Ovisst om den digitala hjälpen kommer att drivas under våren 2022. 

Biblioteket behåller sina lokaler under våren men kommer att flytta till nya lokaler sommaren 
2022. Man kommer troligen att ta över de lokaler som tidigare utnyttjades av föreningen 
Livstycket. 
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Tensta konsthall läxhjälp 
 
Namn på verksamhet: Läxhjälpen i Tensta konsthall 

Beskrivning av verksamhet: 

Under ordinarie terminer träffas en läxhjälpsgrupp varje onsdag mellan 16.30 och 18.30 i Tensta 
konsthall. Under två timmar hjälper våra kunniga volontärer de personer som sökt sig till 
läxhjälpen. Uppgifterna och ämnena är från alla aspekter av det svenska utbildningsväsendet. 
Lågstadiet, gymnasium, komvux och yrkesutbildningar är alla vanligt förekommande. De som 
studerar till undersköterska eller barnpedagog är nog i majoritet. Det ämne som vi kan erbjuda 
mest stöd för är det svenska språket, och det är också där många deltagare känner sig svaga. 
Indirekt är läxhjälpen en viktig möjlighet träna på uttal, hörförståelse och läs- och skrivförmåga. 
Det är många deltagare som kommer vecka efter vecka, och den kontinuiteten är viktig både för 
det trevliga studierummet vi ska erbjuda, men dessa personer är också vårt bästa sätt att nå nya 
deltagare. 

Budget för verksamhet: 2000 kr, för att köpa in diverse skolmaterial och böcker. 

Antal volontärer som behövs för att genomföra insatsen: 

Vi behöver ha ca 12-15 anmälda volontärer per termin, för att vara säkra på att vi kan vara 
åtminstone fem-sex läxhjälpare vid varje träff. 

Målgrupp:  

Alla studerande, som behöver hjälp med sina studieuppgifter, är vår målgrupp. Majoriteten av 
våra deltagare är nyanlända eller från familjer som är nyetablerade i Sverige. Läxhjälparna stöttar 
deltagarna i ämnen eller uppgifter som känns för tunga. Detta gör vi genom att erbjuda 
möjligheter att träna på sina språkfärdigheter, visa på sätt att inhämta vidare ämneskunskaper och 
uppmuntra till fortsatta studier när orken tryter. 

Mål/riktning för kommande år: 

En studerande stöter på många problem under sin utbildning - faktiska skoluppgifter till en viss 
grad, men för många också saker som ovana med språket, nya arbetsmetoder, tidspress, 
svårigheter kring distansstudier, bristande studieverktyg och litteratur etc. Att aldrig känna att 
man får flyt i sina studier, utan att varje dag bara för med sig nya problem, kan göra vem som 
helst modlös. Men sån är verkligheten för många, speciellt de som ger sig in i det svenska 
utbildningsväsendet utan att ha många närstående som redan passerat det och som kan ge en 
hjälpande hand.  

Läxhjälpen i Tensta kan i första hand hjälpa till med enstaka skoluppgifter, men en annan viktigt 
funktion är att visa att man inte behöver vara ensam i mötet med ämnen och uppgifter som 
känns för svåra. Genom ett socialt sammanhang där alla samtidigt löser problem, diskuterar 
frågor och inhämtar ny kunskap visar läxhjälpen på den direkta kopplingen som finns mellan 
utbildning och samvaro med andra i samhället, och i långa loppet mellan kunskap och att vara en 
aktiv medmänniska. Volontärerna är inte på plats för att de är en del av staten eller kommunens 
apparatur, utan för att de är villiga att erbjuda sina kunskaper och erfarenheter för att hjälpa 
medmänniskor. Det allra viktigaste är inte att uppsatsen blir hundraprocentigt fri från 
felstavningar, utan att den studerande har lite mer verktyg att lösa nästa uppgift på egen hand och 
lite mer fasta fotsteg inför nästa steg. Att känna sig tryggare i sina studier, minskar isoleringen och 
gör det lättare att ta sig fram på vägen till samhället. 

- Vårt främsta mål är att fortsätta hålla våra träffar en gång i veckan på konsthallen, då 
kontinuiteten är en av våra största tillgångar. 
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- Ett annat viktigt mål är att vara en trevlig mötesplats och en bra studiemiljö för alla 
deltagare. Vi ska ha ett gott bemötande och kunna hjälpa så många som möjligt som 
kommer och söker hjälp. En annan aspekt av detta är att vi kan erbjuda skolmaterial och tips på 
resurser för studier. 

- Vi ska också vara en trevlig mötesplats som en del av att vi värnar om våra volontärer, deras tid 
och kunskaper. 

- Ett annat mål är att försöka fortsätta nå ut och rekrytera fler volontärer. Vår största begränsning 
är att vi inte hinner ge alla exakt så mycket hjälp som de vill ha, och detta kan vi bara råda bot på 
genom att vara fler läxhjälpare. Om personerna är trygga i ämnen som naturkunskap och 
matematik är det en guldkant. 

- När vi kan ha volontärer redo att ta emot dem, bör vi försöka nå nya deltagare genom att gå ut 
med information om vår verksamhet i lokalområdet. 

- Lokalerna vi är i är begränsade, och vi kan inte utöka vår verksamhet mycket till under våra 
ordinarie träffar. Men ett drömmål för framtiden är att förstärka vår verksamhet genom att kunna 
erbjuda läxhjälp under helger, lov eller förmiddagar. 

- Vi vill fortsätta att hålla god kontakt med konsthallen. Om möjligt borde vi försöka nå ut till 
och samarbeta med vår systergrupp, som håller i läxhjälpen i Tensta bibliotek.  
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Bibblerian läxhjälp 
 

Namn på verksamhet: Bibblerian läxhjälp Hässelby gårds bibliotek  
 
Beskrivning av verksamhet:  
Läxhjälpen i Hässelby gårds bibliotek riktar sig främst mot barn som behöver hjälp med läxor. Vi 
har också ett stort antal vuxna deltagare som studerar vid SFI eller går utbildningar inom 
exempelvis vård och omsorg. Läxhjälpen är öppen måndagar och tisdagar kl. 17-18. 
 
Budget för verksamhet: 2 250 kr, till inköp av frukt, pappersmuggar och skolmaterial. 
 
Antal volontärer som behövs för att genomföra insatsen: 
I måndagsgruppen är vi ca 5 volontärer. Det behövs ständigt nya volontärer, eftersom alla inte 
har möjlighet att delta vid varje tillfälle.  
 
Målgrupp:  
Vi har som målgrupp barn som behöver läxhjälp. Vår kompetens hos volontärerna sträcker sig 
till ungefär högstadienivå; inom vissa ämnen till gymnasienivå. Vi har även en del deltagare som 
kommer för hjälp med SFI, främst kvinnor med utländsk bakgrund.  
 
Mål/riktning för kommande år:  
Utöver att erbjuda läxhjälp är vi en mötesplats, främst för barn men också vuxna, som bidrar till 
integration. Vårt mål är att fortsätta förbättra deltagarnas språkkunskaper. Vi vill även fortsätta 
vara en “trygg punkt” för besökare att komma till varje vecka. Vi strävar efter att ha en god 
stämning som är pedagogisk och skapar ett intresse för skolan.  
  



 

 

14 

 

Eventgruppen 
 
Namn på verksamhet: Eventgruppen 

Beskrivning av verksamhet: 

IM Stockholm ser ett behov av inkluderande, ömsesidiga mötesplatser i trygga miljöer och på lika 
villkor, för nyanlända och etablerade svenskar som annars kanske aldrig skulle mötas. Ur detta 
behov växte Eventgruppen fram, vars främsta syfte är att anordna evenemang som tillgodoser 
ovanstående behov. Eventgruppen fyller en viktig funktion genom att främja integration mellan 
olika socioekonomiska och kulturella samhällsgrupper och stärka individers anknytning till 
samhället. Genom evenemang och aktiviteter med olika inriktning får nyanlända och etablerade 
prova på nya saker, se nya delar av staden, bekanta sig med Stockholms kulturella utbud, lära sig 
om Sverige och möta nya människor. 

Budget för verksamhet: 26.000kr 

Antal volontärer som behövs för att genomföra insatsen: 

Vi är just nu 8st volontärer och känner att det är en lagom grupp, som klarar av att driva 
eventgruppen. 

Målgrupp:  

Personer från 16 år och uppåt, samt familjer i Stockholms län. Målgruppen nås genom 
mejlutskick till en intresselista, mässor, event på Facebook, inbjudningar i 
Facebookgrupper.  Information om verksamheten sprids även av deltagarna själva. Deltagarna är 
personer som vill bidra till bättre integration genom att träffa nya människor och delta i trevliga, 
öppensinnade aktiviteter. 

 

Mål/riktning för kommande år: 
 
Vi vill öka antalet återkommande deltagare för att skapa starkare band mellan deltagarna, och en 
starkare anknytning till Stockholm. Vi vill också utforska möjligheten att anordna evenemang 
som riktar sig till en specifik åldersgrupp,  förmodligen personer mellan 18 och 26. 

Men vi ser även att det finns ett behov av att det finns aktiviteter för ungdomar under 18 år i 
dagens läge och vi tror att det kan föra med sig en positiv påverkan. Detta kan vara en brytpunkt 
för många ungdomar som t.ex. söker en väg ut ensamhet eller kriminalitet. 
 
Dessutom vill vi lägga ytterligare fokus på social  inkludering genom att öppna upp kulturella och 
sociala arenor som tidigare kan ha varit stängda för deltagarna. Det ska ske genom att öka 
bredden på de evenemang som målgruppen erbjuds delta i. 
I framtiden vill vi fortsätta att försöka få fler kvinnliga deltagare samt personer med annat 
modersmål än svenska för att bidra ytterligare till integration och för att könsfördelningen ska 
vara mer jämn i deltagandet. 
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Budget för IM Stockholm lokalförening 2022 

 

 

Verksamhet 

 

Kostnader 

 

Specifikation 

 

Summa 

Styrelsen Fika, mingel, 
föreläsningar 

Fika till styrelsemöte 
och årsmöte, aktiviteter 
som sommarfest och 
glöggmingel, 
föreläsningar 

30 000 kr 

Sollentuna läxhjälp Fika, böcker Fika en gång per vecka 1 500 kr 

Kvinnoträffen Fika och enkel 
lunch 

Fika och lunch 
varannan vecka, pyssel 
till barn 

6 000 kr 

Språkfika Blackeberg Fika och enstaka 
aktiviteter 

Fika varje vecka och 
aktiviteter som 
kombinerat 
språkfika/museibesök  

 2 000kr 

Språkfika 
Medborgarplatsen 

Fika, spel, pyssel Fika varannan vecka 5 000 kr 

Hökarängen läxhjälp Fika, böcker Fika varje vecka 1 750 kr 

Tensta bibliotek läxhjälp Kaffe, te Fika varje vecka 1 000 kr 

Tensta konsthall läxhjälp Skolmaterial, 
referensmaterial 

 2 000 kr 

Bibblerian läxhjälp Fika Fika varje vecka, två 
tillfällen 

2 250 kr 

Eventgruppen Aktiviteter Besök museum, bio, 
teater, dansworkshops 

26 000 kr 

   Totalsumma 

77 500 kr 

 

. 


