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Bo, Säkerhet & Miljö 
 

Utbildning för ökad miljömedvetenhet och förbättrad 
integration 

Syftet med kunskapsblocket Bo, Säkerhet & Miljö är att skapa en plattform via 

miljö- och säkerhetskunskap med utgångspunkt i individens boendemiljö. I 

Sverige är miljöfrågor viktiga och många anser till exempel att man ska spara 

energi, sopsortera och inte slösa på vatten. Att förstå det synsättet bidrar till en 

ökad miljömedvetenhet och till integration i samhället. 
 

Bostaden 
Kunskapslektion tillsammans med 

representant från Gavlegårdarna där 

deltagarna lär om bostaden och 

bostadshistoria utifrån sina förkun-

skaper.  

 

 
 

Studiebesök i lägenhet hos 

Gavlegårdarna. Representant från 

Gavlegårdarna informerar om 

försäkring, egen skötsel, felanmälan, 

lokal sopstation, tvättstuga, grannar 

och störningar etc.  

 

Säkerhet 
Kunskapslektion tillsammans med 

representant från Räddningstjänsten. 

Deltagarna får information och 

diskuterar vikten av att hålla trapphus 

och nödutgångar fri från blockering, 

brandfarliga produkter och beteende, 

hur man agerar vid brand (larm-

nummer) etc.   

 

Studiebesök i antingen lägenhet eller 

på brandstation där deltagarna får 

information om hur räddningstjänsten 

arbetar, lär sig släcka en brand, 

livräddning etc. 

 

 



 

 

Vatten 
Kunskapslektion tillsammans med 

representant från Gästrike Vatten. 

Deltagarna får lära om vattnet som 

resurs, miljötänk vad gäller avlopp, 

utsläpp etc.  

Energi 
Kunskapslektion tillsammans med 

representant från Gävle Energi där 

deltagarna får information om energi 

och olika energiformer i Sverige (vind, 

vatten, kärnkraft, ved, olja, 

sopförbränning etc.) samt smart 

elförbrukning kopplat till hemmet. 

 

 
 

Studiebesök på Gävle Energi, 

Johannes kraftvärmeverk, där 

deltagarna får se processen att skapa 

energi från returprodukter. 

Avfall 
Kunskapslektion tillsammans med 

representant från Gästrike 

Återvinnare där deltagarna får lära om 

miljögifter kopplat till avfall, dess 

påverkan samt allmän information om 

återvinning, resurser och sopsortering 

etc. 

 

Studiebesök på Gästrike Återvinnare 

för att ge deltagaren en inblick och 

ökad förståelse för sorterings- och 

återvinningsprocessen.  

Stadsorientering 
Alla deltagare i Bo, Säkerhet & Miljö 

erbjuds även en rundtur i Gävle med 

buss. 

 

Rundturen görs med en utbildad guide 

som berättar om kända och viktiga 

platser i Gävle. 

 

  



 

 

Målgrupp 
Nyanlända flyktingar med 

uppehållstillstånd 

 

Syfte 

Ökad miljömedvetenhet och förbättrad 

integration 

 

Mål 
Deltagare 

 Bli välorienterad i svensk 

boendekultur för goda 

förutsättningar att bli en ansvarsfull 

hyresgäst och granne.   

 Ökad kunskap vad gäller brand och 

säkerhet i bostad och samhälle. 

 Kunskap om hållbar utveckling. 

 Lära om miljö och miljöarbete i 

Sverige och världen. 

 Få kunskap om hur och varför man 

ska agera miljövänligt i vardagen. 

  

Organisation 

 Påverka kunder att handla på ett 

miljömedvetet och säkert sätt utifrån 

verksamhetens behov. 

 Öka förståelsen hos kundgruppen.  

 Medverka till integration 

 Nå organisationens mål om hållbar 

utveckling och kundens kunskap. 

 

 

 

 

 

Samarbetspartners 
Gästrike Återvinnig 

Gästrike Räddningstjänst 

Gävle energi 

Gästrike vatten 

Gavlegårdarna 

 

Utbildningen sker med tolk 
 

 

 
 

Adress 

Arbetsmarknadsenheten 

Praktiksamordning 

801 84 Gävle kommun 

 

Besöksadress 

Fleminggatan 30 D 

 

Verksamhetschef 

Radmila Sjöberg  

026- 17 97 73 

radmila.sjoberg@gavle.se 


