Nomineringen sker i kategorin:
Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling
Namn
Nyföretagande för invandrare (NFI) genomförandeprojekt.
Motivering till nomineringen
Projektet är innovativt genom att det går in i en tidig fas för nyanlända och ger möjligheter till att ta
tillvara nyanländas entreprenörskap och skapar utveckling på landsbygden. Dessutom bidrar
projektet till en snabbare integrering och snabbare inlärning av svenska språket.
Konkreta resultat
I Strömsunds kommun har 32 deltagit i programmet och 29 (2 kvinnor och 27 män) har slutfört
programmet och fått kursintyg. Av dessa har 18 arabiska som modersmål och 11 har Dari som
modersmål. I Ragunda kommun har 26 deltagit i programmet och 24 (7 kvinnor och 17 män) har
slutfört programmet och fått kursintyg. Av dessa har 15 arabiska som modersmål och 9 har Dari som
modersmål. Totalt har alltså 53 personer slutför programmet varav 9 kvinnor och 44 män. Av
deltagarna har 33 arabiska som modersmål och 20 har Dari som modersmål. Bland deltagarna har 1
företag redan startats. 1 är på gång och beräknas starta i januari. Ytterligare 2 är på gång att starta
men man väntar bl a på yrkeslegitimation. Samtliga är män. De 3 företag som är på gång att startas
planeras alla inom de ingående kommunerna. Vidare har ett företag startats av en person som inte
genomgått programmet men som fått stöd av projektet och tagit del av materialet.
Bakgrund och målgrupp
Bakgrund och målgrupp: Utifrån det stora behov av integrations som den stora mängd asylsökande
som kom runt 2015 innebar och de erfarenheter vi byggt upp i pågående integrationsarbete i våra
kyrkor samt de mycket kompetenta personer bland asylsökande som vi hade i våra nätverk beslutade
vi att vi ville göra mer för att främja integrationen. Utifrån det läge som både Strömsunds och
Ragunda kommun befinner sig i med utflyttning och minskande befolkning så såg vi också en
möjlighet att om nyanlända i större omfattning kan få försörjning och därmed möjlighet att bo kvar i
området så har det också stor betydelse för de båda kommunerna. Det förstärks ytterligare om
möjligheten till försörjning sker genom eget företagande som i sin tur kan leda till ytterligare
arbetstillfällen. Vi hade i vårt nätverk av asylsökande bl a Hassan och Firas som båda fått
uppehållstillstånd och redan arbetade i kyrkornas integrationsarbete. Båda hade gedigen erfarenhet
av arbete inom affärslivet innan de flydde till Sverige och hade också ovanligt snabbt kommit in i det
svenska systemet. De hade också ett stort förtroendekapital bland asylsökande och goda
ledarförmågor. Utifrån detta planerade vi insatser för att stimulera nyföretagande för invandrare och
vi beviljades ett första Leaderprojekt, där vi arbetade fram programmet tillsammans med
Nyföretagarcentrum, arbetet genomfördes av Hassan och Firas. Programmet hade därmed sin
utgångspunkt i nyanländas upplevda behov av kunskap om det svenska systemet kopplat till
företagande samtidigt som kvalitén och innehållet säkrades genom samverkan med
Nyföretagarcentrum. Programmet översattes i det inledande projektet så att det fanns tillgängligt på
svenska, arabiska och engelska. Vidare så förbereddes för genomförandet genom att bl a bygga upp
samverkansstrukturer, kartlägga behov och informera målgruppen. Det aktuella projektet var alltså
redan med i den ursprungliga planen när vi startade det första projektet och blev därför en naturlig
fortsättning där vi ville konkret genomföra programmet och arbeta med att stimulera nyanlända till
företagande, pröva och vidareutveckla programmet med bl a översättning till Dari och Tigrinya, samt
säkerställa att arbetet med programmet kan fortsätta efter projekttidens slut.
Geografisk täckning
Projektet har genomförts i Ragunda och Strömsunds kommuner i Jämtlands län.

Tidsperiod
2016-11-26 - 2018-12-31.
Från vilken fond kom EU-finansieringen?
Landsbygdsprogrammet
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet?
Leader 3sam 2.0 Ideell förening.
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) Övergripande målet ”c” för
landsbygdsprogrammet 2014-2020 ”Uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och
samhällen på landsbygden, inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning.”
Kontaktperson för nominerat förslag
Peter Wilhelmsson, 076-769 11 00, peterwilhelmssonmobil@gmail.com.
Ditt namn och myndighet/organisation
Sören Oscarsson, verksamhetsledare Leader 3sam 2.0 Ideell förening, 070-3606023
Din e-postadress
soren@3sam.eu

