
 

 

 
 

 

Så jobbar vi med integration  

på landsbygden 
Var: Klostergården, Vadstena Klosterhotell – du bokar och betalar själv ditt boende 

När: Onsdagen 14 november till torsdagen 15 november  

 
Sista anmälningsdag: 5 november 

Kontakt: Lovisa Carneland, Leader Lappland  070-699 74 82 

Jeanette Unér, Leader Folkungaland   070-460 35 06 

Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverkets kansli  036-15 62 15 

Är du engagerad i och jobbar praktiskt med integration på landsbygden? Vill du ha mer 

information och inspiration? 

Då är du välkommen till en träff med möjlighet att både ta emot och sprida erfarenheter. Vi 

samlar nya och gamla svenskar och diskuterar tillsammans hur vi skapar bättre inkludering och 

integration på våra landsbygder. 

Vi är alla experter utifrån våra erfarenheter - inte minst du som är nyanländ och som deltar i olika 

integrationsinsatser.  Dina erfarenheter är centrala för att få en bra integration på landsbygden 

och därför kommer ni att få särskilt utrymme i programmet för att reflektera och kommentera.  

Flera av programpunkterna styrs av efterfrågan så förbered dig gärna med frågor att ställa till 

myndigheter och till andra som arbetar med integration. Tänk även ut frågeställningar som du vill 

diskutera i open space.  

Träffen genomförs av Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp i ett samarbete med Leader 

Folkungaland. 

 

https://www.klosterhotel.se/hotell/klostergarden/
http://landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/integration/anmalansajobbarvimedintegrationpalandsbygden.4.5b251c0d16634deb62975ff0.html


Program 

Onsdagen 14 november 

12.00  Lunch och incheckning    

13.15 Lovisa Carneland och Per Hasselberg från Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp 

hälsar välkomna. 

13.30  Så jobbar myndigheterna för att hjälpa till i integrationsarbetet. 

Medverkande: Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna, 

Jordbruksverket/Tillväxtverket.  

Seminarierna sker stationsvis i mindre grupper i 30 minuter långa pass där varje 

pass inleds med 10 minuter kort information. Därefter har deltagarna möjlighet att 

ställa sina frågor till myndigheternas representanter. Varje pass avslutas med en 

stunds reflektion från nyanlända experter med erfarenhet av integrationsinsatser.  

15.15  Fika  

15.45-17.30  Det här vill jag dela med mig av. Här ges möjlighet att prata om: 

 pågående eller avslutande integrationsprojekt 

 intressanta integrationsprojekt 

 aktiviteter inom Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp 

 funderingar om integrationsprojekt 

 annat som kan vara av värde att veta för ett bra integrationsarbete i 
landsbygderna 

 
Anmäl på förhand till arrangörerna om du har något som du vill lyfta. 

Efter informationspunkterna ges möjlighet att i mindre grupper prata och diskutera 

med er som informerar.   

18.30 Middag med underhållning 

 

Torsdagen den 15 november 

08.30 Hur hanterar vi kulturskillnaderna i integrationsarbetet?  
 Föreläsare: Valbona Shala, Borlänge. 
 
09.30 Kaffe  
 
10.00 Vi lär oss av varandra erfarenheter genom Open space.  

Föreslå erfarenheter som vill diskutera med andra och/eller häng på och diskutera 
intressanta frågor som andra föreslagit 

 
11.40 Samtal mellan nyanlända experter och representanter från Landsbygdsnätverkets 

integrationsgrupp  
 
12.00  Lunch  


