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Figur 1. Principskiss för hur ”interventionslogiken” ser ut som kommer att användas i utvärderingen av nätverksaktivitet. 

Boxarna ifylls för varje operationellt mål.  
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1. Bakgrund och syfte 

 

På den svenska landsbygden finns många personer med utländsk bakgrund, vissa befinner sig i 

asylprocessen andra har fått beslut om uppehållstillstånd. Även i städerna finns det personer med 

utländsk bakgrund som kan tänka sig att etablera sig på landsbygden. Fler utrikesfödda behöver 

också större kunskap om landsbygden och dess möjligheter för att kunna göra relevanta val när 

det gäller utbildning, arbete och bostadsort. 

Gemensamt mellan det offentliga, privata och landsbygdens olika föreningar är att vi behöver 

utveckla bra aktiviteter, praktikplatser och arbetstillfällen som gör en god förankring och 

integration möjlig. 

Landsbygdsnätverket styrgrupp har tagit ett beslut att satsa på att arbeta med personer med 

utländsk bakgrund och därför gett förnyat uppdrag till en arbetsgrupp som särskilt ska arbeta 

med integrationsfrågor på landsbygden. I denna arbetsplan redogörs för hur arbetet ska 

genomföras under 2015 och 2016.  

Målen för landsbygdsprogrammet 2014–2020 är att:  

1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk och på landsbygden. 

2. Förbättra jordbruksföretagens livskraft och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk i 

alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk. 

3. Främja organisationen av livsmedelskedjan, inbegripet bearbetning och marknadsföring av 

jordbruksprodukter, djurens välbefinnande och riskhanteringen inom jordbruket.  

4. Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket.  

5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi 

inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn.  

6. Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden. 

 

 Aktiviteter och insatser inom nätverket ska fokusera på att: 

a) öka intressenternas deltagande i landsbygdsutvecklingen och i utvecklingen av fiske och 

vattenbruk, 

b) förbättra landsbygds- samt havs- och fiskeriprogrammets kvalitet, 

c) informera en bredare allmänhet och de potentiella stödmottagarna om politiken för 

landsbygdsutveckling och fiske, 

d) främja innovation inom jordbruket, livsmedelsproduktionen, skogsbruket och 

landsbygdsområden. 

 

Arbetsgruppen för integration har enligt styrgruppsbeslut den 4 februari 2015 fått i uppdrag att 

arbeta med följande mål: 

 

A. Öka intressenters delaktighet i landsbygdsutveckling  

1. Fler utrikesfödda, främst på landsbygden men även i städerna, ska få högre kunskap om 

möjligheterna att få kontakt med, att etablera sig och få arbete på den svenska 

landsbygden och därmed medverka till en hållbar landsbygdsutveckling. Med utrikesfödda 
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menas både nyanlända såväl som de som bott i landet en tid och det kan gälla både 

flyktingar och andra invandrare.  

 

2. Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer och andra myndigheter/organisationer ska 

få inspiration och ökad kunskap om hur de kan engagera sig och skapa goda 

förutsättningar för integration av utrikesfödda.  

 

3. Invandrarorganisationer ska ges stöd i kontakt med den svenska landsbygden för att få 

fler medlemmar och ökad aktivitet. Invandrarorganisationer ges även större inflytande i 

landsbygdsnätverkets integrationsarbete genom t ex aktivt deltagande i 

integrationsgruppen.  

 

B. Öka kvaliteten i programmens genomförande  

1. Medlemsorganisationer, inte minst invandrarorganisationer samt myndigheter liksom 

beslutsfattare, ska ges en uppdaterad kunskap om de nya behov och utmaningar som de 

stora flyktingsströmmarna till svensk landsbygd runt om i Sverige medför. Denna 

kunskap ska leda till att det skapas bättre förutsättningar och bra metoder som ger en 

snabbare integrering på landsbygden för de som får tillstånd att stanna kvar.  

 

2. Lärdomarna från integrationsprojekten i föregående programperiod ges en god spridning 

och ska leda till att nya projekt kan genomföras med resultat i form av fler praktikplatser 

och ökad sysselsättning för utrikesfödda på landsbygden. I synnerhet länsstyrelserna med 

sitt samordningsansvar ska kunna dra nytta av dessa lärdomar. 

 

Workshop 13 april 

Den 13 april 2015 anordnades en workshop i syfte att ta fram förslag på vad arbetsgruppen kan 

bidra med i syfte att förbättra integrationen på landsbygden. Ett 60 tal personer från olika 

organsationer och myndigheter lokalt, regionalt och nationell medverkade Resultaten från 

workshopen presenteras i Bilaga 1. Baserat på de mål som arbetsgruppen fått i uppdrag av 

styrgruppen att arbeta med (Se ovan), identifierades dessa fyra övergripande områden med mest 

prioriterade aktiviteter: 

 Föreningslivet som anordnare av sociala (inkluderande) aktiviteter på uppdrag av 

och med stöd och hjälp från offentlig sektor,  

 Utbildning/praktik med tyngdpunkt på samverkan som kan underlätta kunskap i 

svenska språket, match-making och ge jobb,  

 Goda förutsättningar för boende på landsbygden med tillgång till jobb, bostäder, 

service och infrastruktur samt  

 Främja goda attityder.  

 

De övergripande områdena förhåller sig till programmets övergripande mål och målen för 

landsbygdsnätverket enligt nedan (tabell 1). 
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Övergripande område 

identifierat vid workshop 

Mål för 

landsbygdsprogrammet 

Mål för nätverket 

Föreningslivet som 

anordnare av sociala 

(inkluderande) aktiviteter på 

uppdrag av och med stöd 

och hjälp från offentlig 

sektor,  

Främja social delaktighet, 

fattigdomsbekämpning och 

ekonomisk utveckling på 

landsbygden. 

Öka intressenternas 

deltagande i 

landsbygdsutvecklingen och i 

utvecklingen av fiske och 

vattenbruk, 

Utbildning/praktik med 

tyngdpunkt på samverkan 

som kan underlätta kunskap i 

svenska språket, match-

making och ge jobb,  

Främja social delaktighet, 

fattigdomsbekämpning och 

ekonomisk utveckling på 

landsbygden. 

Förbättra landsbygds- samt 

havs- och fiskeriprogrammets 

kvalitet, 

Goda förutsättningar för 

boende på landsbygden med 

tillgång till jobb, bostäder, 

service och infrastruktur 

samt  

Främja social delaktighet, 

fattigdomsbekämpning och 

ekonomisk utveckling på 

landsbygden. 

Förbättra landsbygds- samt 

havs- och fiskeriprogrammets 

kvalitet, 

Främja goda attityder.  Främja social delaktighet, 

fattigdomsbekämpning och 

ekonomisk utveckling på 

landsbygden. 

Förbättra landsbygds- samt 

havs- och fiskeriprogrammets 

kvalitet, 

  

Efter workshopen arbetade arbetsgruppen vidare med inkomna förslag och valde ut vilka 

aktiviteter som skulle utföras.  

Medskick från styrgruppsmötet den 10 september 2015 

Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutade vid sitt möte 10 september att förtydliga uppdraget till arbetsgruppen för 

Integration. Styrgruppen beslutade också att avdela 550 tkr utöver de 500 tkr som gruppen redan haft att förfoga 

över. 

Förtydligande av uppdraget 

Styrgruppen anser att i stort sett är arbetsplanen bra. De är dock angelägna om gruppen inte fastnar i studier och 

analyser. Styrgruppen efterlyste mer ”handling” och mindre utrednings- och ”pappers-resultat.   

Fortsatt process 

Styrgruppen överlåter till arbetsgruppen att själva planera sitt arbete i enlighet med det förtydligade uppdraget och 

inom ramen för avsatta medel, dvs 550 tkr exklusive de 500 tkr som gruppen har sedan tidigare beslut. 

Arbetsplanen och budget blir därmed fastställd. Arbetsgruppen kan därmed utan att invänta ytterligare beslut 
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från styrgruppen arbeta vidare med sitt uppdrag. Återrapportering sker regelbundet till styrgruppen inför 

kommande styrgruppsmöten.  

 

2. Mål för arbetsgruppen 

De insatser och utfall som arbetsgruppen har för avsikt att genomföra listas under de 

övergripande områden som presenteras i föregående avsnitt. Det arbetssätt som 

arbetsgruppen använder kan i flera fall innebära att en särskild ”undergrupp” tillsätts för att 

genomföra beslutade aktiviteter och att denna grupp leds av en ledamot från arbetsgruppen. I 

denna ”undergrupp” kan även ingå andra representanter från landsbygdsnätverkets 

medlemmar än de som sitter ordinarie i arbetsgruppen.   

Vad gäller det sista området ”Främja goda attityder” kommer arbetsgruppen att låta detta 

prägla och genomsyra hela arbetet, och det ska in i varje aktivitet som gruppen genomför. 

Det gäller att i alla sammanhang för olika målgrupper skapa ett positivt synsätt på 

utrikesföddas möjligheter på landsbygden för att underlätta kontakter, etablering och 

integration.   

Avsikten är att de studier och underlag som planeras snabbt tas fram för att gruppen 

skyndsamt ska kunna fokusera på konkreta åtgärder. 

Den person som har ansvaret för resp. delaktiviteter (se leveransplan p3) ska formulera 

konkreta indikatorer/mätbara mål för resp. aktivitetet.  

2.1 Föreningslivet som anordnare av sociala (inkluderande) aktiviteter på uppdrag av 

och med stöd och hjälp från offentlig sektor 

Målet är att öka föreningslivets engagemang som anordnare av sociala (inkluderande) 

aktiviteter på uppdrag av och med stöd och hjälp från offentlig sektor.  Ett större 

engagemang från föreningslivet gagnar integrationen för de utrikesfödda och därmed 

medverkar till att öka deras deltagande i landsbygdsutvecklingen och i utvecklingen av fiske 

och vattenbruk.  

De specifika målen är att (resultaten av insatserna är): 

A. Genom en överblick om vilka som lokalt är engagerade i integrationsarbetet på 

landsbygden kan dessa ges utbildning/information och ett erfarenhetsutbyte. 

Vidare når integrationsgruppen engagerade människor lokalt och kan då få bättre 

kunskap om behoven för olika insatser  

B. Genom att kartlägga metoder för integration på landsbygden samt den potential som 

finns för att bedriva integration på landsbygden ges möjlighet för fler att arbeta 

med integration på landsbygden med bättre metoder.   

C. Genom överblick om vilka som är engagerade samt kännedom om användbara 

metoder samlas en kunskap som kan analyseras och därefter ges spridning på ett 

lättillgängligt sätt i handböcker, websidor etc. Det ger möjlighet för fler att arbeta 

med integration på landsbygden med bättre metoder. 
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D. Via inspirerande exempel skapas kunskap hos engagerade om hur nyanlända/ 

människor med utländsk bakgrund bäst kan ges stöd för integration på landsbygden.  

E. På en nationell träff skapas kunskap inom medlemsorganisationerna hur man 

lokalt och regionalt kan ge stöd till nyanlända/människor med utländsk bakgrund för 

integration på landsbygden. 

F. Kunskapen och erfarenheterna från gruppens arbete delges beslutsfattare på 

myndigheter, riksdag och departement så att dessa får högre kunskap om 

möjligheterna för integration på landsbygden.  

G. Genom stöd till etniska organisationer kan dessa stärka nyanlända/utrikesfödda på 

landsbygden som därmed får kunskap om hur de kan få bättre möjligheter och 

villkor på landsbygden. 

2.1.1 Bakgrund 

Det lokala föreningslivet är på flera orter på landsbygden mycket engagerat i 

integrationsarbetet. Föreningslivets roll är mycket viktig då det gäller att få nyanlända att 

känna engagemang och delaktighet i samhället. Inte minst är detta viktigt på landsbygden, och 

inom fiske och vattenbruk, där traditionen ofta är stark för engagemang inom föreningslivet.  

De etniska organisationerna kan ge stöd till nyanlända men också växa på landsbygden och 

bli en naturlig del i det etablerade föreningslivet.  

2.1.2 Redan utfört eller planerat arbete 

Arbetsgruppen har i tidigare programperiod arbetat bl a med att via seminarier ge spridning 

på metoder och goda exempel för hur föreningslivet kan engageras i integrationsarbetet. En 

viktig del har varit att ge kunskap om vilka finansieringsmetoder som finns för civilsamhällets 

aktörer, vilket var temat på den telefonkonferens som hölls i november 2014.  

 

2.1.3 Kommande aktiviteter 

A. Överblick – vad händer 

För att gå vidare med effektiva nätverksaktiviteter krävs en snabb överblick av vad som sker i 

landet (länsvis) med korta beskrivningar från olika byar/områden där 

föreningslivet/civilsamhället/enskilda medborgare är engagerade för att ge stöd till 

asylsökande och andra nyanlända. Listan kompletteras med kontaktuppgifter på 

kontaktpersoner i resp. by/område. 

Det operationella målet är att länsvis lista lokala engagemang för integration på landsbygden, 

och inom fiske och vattenbruk,  inklusive kontaktuppgifter på kontaktpersoner i resp. 

by/område. 

 
B. Fördjupade kartläggningar/Studier av erfarenheter och potential för integration på 
landsbygden och inom fiske och vattenbruk  
 
Parallellt med överblicken kan sedan mer specifika kartläggningar/studier göras: 
  
- Av vilka projekt som har gjorts/görs i landet som handlar om invandrares 

integration på landsbygden. I denna studie fångas upp vilka metoder har använts, hur det har 
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gått, har utvärderingar och uppföljning gjorts, vilka aktörer är med, finns det intresse bland 

asylsökande/personer med utländsk bakgrund inom jordbruk att hitta liknande arbeten här 

etc. 

- Av regioner/län där en grogrund för aktivt samarbete kan finnas/finns för att ge 
stöd till asylsökande, andra nyanlända och boende med uppehållstillstånd. Denna kartläggning 
görs av de i gruppen ingående organisationerna.  En möjlighet är att dela in denna studie i 
NUTS områden.  
 

Det operationella målet är att genomföra två kartläggningar/studier. Dels en om metoder, 

resultat, aktörer och intresse bland asylsökande/personer med utländsk bakgrund i tidigare 

projekt. Dels en om att finna regioner/län med potential för stöd till asylsökande/personer 

med utländsk bakgrund. 

 

C. Handbok och metodsamling 

Baserat på överblicken och kartläggningar kan lyckosamma metoder, hinder, insikter och 

framgångsfaktorer identifieras.  Dessa analyseras, beskrivs med exempel från verkligheten och 

ges en effektiv spridning. Materialet ska vara lättillgängligt i form av handböcker, checklistor, 

websidor mm. En viktig del för gruppen är att identifiera kriterier för vad som är lyckosamt i 

integrationsprojekten. 

Det operationella målet är att med utgångspunkt från överblick och kartläggning skapa 

lättillgängligt informationsmaterial, websidor etc. enkelt användbart för de i civilsamhället 

som vill engagera sig för nyanlända/personer med utländsk bakgrund. 

D. Spridande av lärande exempel där civilsamhället engagerar sig för nyanlända 

En inspirationsskrift med exempel från 7 – 8 samhällen (t ex Ellös, Brålanda, Sollerön, 

Näsåker m fl) där lokalbefolkningen och föreningsliv engagerat sig i stöd för till asylsökande 

och andra nyanlända tas fram. Filmer tas fram med beskrivning av hur mindre samhällen på 

landsbygden engagerat sig i stöd för till asylsökande och andra nyanlända och där intervjuer 

med både lokalbefolkning och nyanlända. En viktig del är att peka på det lokala 

föreningslivets, röda korsets, kyrkornas och idrottens, exempelvis fotbollsföreningars, 

möjlighet till att främja integration.  

 

Det operationella målet är att via inspirationsskrifter och film sprida lärande exempel på hur 

civilsamhället engagerar sig för nyanlända. Informationsmaterialet sprids via 

landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer.   

E. Nationell träff för projektverksamhet inom Leader mm 
En nationell träff genomförs vinter 2015/2016 med inriktning på hur projektverksamhet, och 

då särskilt Leaderprojekt, kan skapas för att ge stöd till nyanländas etablering på 

landsbygden.  Ett viktigt tema på träffen blir hur kommuner, byalag, fotbollsklubbar med fler 

föreningar på landsbygden kan få stöd för sitt integrationsarbete och att hitta 

samverkansformer med varandra på lokal och regional nivå. Gruppen ska också följa upp och 

stödja lokala och regionala samverkansinitiativ med rapporter, studier och exempel som tagits 

fram tidigare och som tas fram inom innevarande arbetsplan. 
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Det operationella målet är att genomföra en nationell träff om integrationsprojekt för 

landsbygdsnätverkets medlemsorgansationer på lokal och regional nivå.  

F. Kontakt med myndigheter, riksdag och departement m.fl. 
Gruppen kommer kontinuerligt att hålla kontakt med riksdag och departement och 

myndigheter såsom Jordbruksverk, Migrationsverk, SKL, Af, ESF-råd m fl för information 

och kunskap samt för att komma med konkreta förslag till hur de aktivt kan engagera sig för 

att lokalt föreningsliv, lokalt näringsliv och civilsamhället kan ge hjälp i nyanländas etablering. 

Gruppen kommer att fungera som ett dialogforum där aktuella frågor kan diskuteras. Det 

innebär bl.a. att problem som Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer stöter på, i 

arbetet med integration på landsbygden, kan lösas tillsammans i gruppen eller i dialog med 

berörda organisationer och/eller myndigheter. (Gäller gruppens hela verksamhet) 

 

Det operationella målet är att kontinuerligt hålla en kontakt med myndigheter, riksdag och 

departement med information och förslag runt hur civilsamhället engagerar sig för 

nyanlända/utriksfödda.  

 

G. Stöd till etniska organsationer 
Som en del för att utrikesfödda ska kunna bli en del av det svenska samhället ingår att vara 

medlem i och verksam i olika föreningar.  Naturligt för en nyanländ hör att bli medlem och 

aktiv i en etnisk förening. Starkare etniska föreningar innebär att utrikesfödda lättare kan vara 

en del av det svenska samhället, i landsbygdsutvecklingen och även inom 

landsbygdsnätverkets verksamhet. En beskrivning bör göra av vilka etniska föreningar som 

finns och var de är verksamma.  Etniska föreningar, exempelvis de som finns inom SIOS, bör 

engageras för uppsökande verksamhet på landsbygden för att därmed få fler medlemmar och 

genomföra verksamhet på landsbygden. 

 

Det operationella målet är att ge stöd till etniska föreningars engagemang för att få fler 

medlemmar och verksamhet på landsbygden. 

2.2 Utbildning/praktik med tyngdpunkt på samverkan som kan underlätta kunskap i 

svenska språket, match-making och ge jobb, 

Målet är att det genomförs goda utbildningsinsatsser och bra praktik med tyngdpunkt på 

samverkan som kan underlätta kunskap i svenska språket, match-making och ge jobb. Det 

specifika målet är att (resultatet är att): 

A. Genom en uppföljning av tidigare projekt ges en kunskap om vilka metoder som 

fungerat bra och vilka som fungerat mindre bra för att ge utbildning/praktik/jobb till 

utrikesfödda på landsbygden och inom fiske och vattenbruk.  

B. Genom att undersöka hinder och problem för tidigare genomförda projekt ge en 

kunskap om hur strukturella problem (stuprörstänk) kan förhindras så att fler 

utrikesfödda kan få utbildning/praktik med sikte på varaktiga jobb.  



 

11 
 

C. Genom en studie om hinder och möjligheter för nyanlända/utrikesfödda att få jobb 

i de gröna och blå näringarna identifieras metoder för hur fler kan få jobb.   

D. Genom ett seminarium om uppsökande verksamhet för att hitta jobb till 

nyanlända/utrikesfödda ges ämnet ökad kunskap och spridning.  

E. Genom en studie och workshop skapas kunskap som ges spridning om hur 

nyanlända/utrikesfödda lättare ska kunna starta företag på landsbygden och fiske och 

vattenbruk. 

 

2.2.1 Bakgrund 

Att arbetsföra ska få ett jobb är bland det viktigaste i integrationen. Det är viktigt att utbildning 

och praktik ses som syftande till att skapa varaktiga jobb för de nyanlända/utrikesfödda. Ett gott 

samarbete och god koordination mellan inblandade myndigheter och civilsamhället samt 

landsbygdens företag och offentliga arbetsplatser är en nyckel till att få fram jobben.  

2.2.2 Redan utfört eller planerat arbete 

Hösten 2013 gjordes en kartläggning av landsbygdsdepartementet av projekt som syftade till att 

utrikesfödda skulle få sysselsättning på landsbygden. Landsbygdsnätverkets ullbaggar med 

inriktning integration har vid flera tillfällen utdelats till sysselsättningsskapande projekt. 

Arbetsgruppen har vid seminarier och informationsmaterial gett spridning till projekt som 

positivt gett jobb till nyanlända/utrikesfödda.   

 

2.2.3 Kommande aktiviteter 

A. Uppföljning tidigare projekt om utbildning/praktik för jobb 

En uppföljning av projekt rörande integration på landsbygden för jobb och 

utbildning/praktik från tidigare programperiod genomförs. Vad har hänt med de som 

gick utbildningarna och som fick praktik? Vad gör de idag? Hur har man klarat 

säsongsvariationerna för de som gått utbildningarna? En undersökning görs om vad som 

hänt individerna som genomgått utbildningarna/projekten. Denna presenteras i en 

rapport med tillhörande analys.  Förslag på projekt att studera kan hämtas från 

landsbygdsdepartementets rapport Lyckad matchning 

http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd35eaa/1412853

798427/Rapport_Lyckad+matchning.pdf .  Särskilt intressant att studera är projekten 

Grön framtid (Östergötland), Öppna gränser (Dalarna) samt Grogrunden (Skåne)  

Det operationella målet är att göra en uppföljning av tidigare genomförda projekt inom området 

integration på landsbygden och i fiske och vattenbruk för att utläsa resultaten och vad som hänt 

deltagarna i projekten.  

 

B. Undersökning strukturella hinder för effektivare utbildnings- och 

praktikverksamheter 

Flera av projekten i förra programperioden, ex Grogrunden från Hvilans naturbruksskola, 

visade goda resultat men kunde trots det inte fortsätta. I en rapport undersöks vilka 

myndighetsmässiga och strukturella hinder (”stuprör”) som finns och som gör att 

lyckosamma metoder och projekt får svårigheter att fortsätta. Hur kan man lösa detta för 

http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd35eaa/1412853798427/Rapport_Lyckad+matchning.pdf
http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd35eaa/1412853798427/Rapport_Lyckad+matchning.pdf
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att få effektivare utbildnings- och praktikverksamheter med sikte på varaktiga jobb? 

Erfarenheter tas även in från arbetet på integrationsområdet i överenskommelsen mellan 

civilsamhället och myndigheter. 

Det operationella målet är att i en studie identifiera de låsningar och strukturella problem som 

förhindrar att effektiva utbildnings- och praktikverksamheter kan genomföras.  

 

C. Studie om hur underlätta för nyanlända in i de gröna och blå näringarna 

Många nyanlända flyktingar och andra invandrare med uppehållstillstånd är utan jobb i 

Sverige, men som skulle kunna passa som anställda i de gröna och blå näringarna. På 

många håll i de gröna och blå näringarna finns det ett behov av arbetskraft, inte minst 

inom trädgårdsnäringen. Ett behov som idag till en del täcks av andra utländska 

medborgare.  En studie görs om vilken metod som kan användas för att nyanlända lättare 

skall kunna matchas in som anställda i de gröna och blå näringarna. Studien utformas så 

att resultatet är användbart för, och kan stå som modell för, fler undersökningar i andra 

landsbygdsnäringar.  

Det operationella målet är att i en studie identifiera varför så få nyanlända får arbete inom de 

gröna näringarna samt ge förslag till åtgärder så att fler får den möjligheten. Studien utformas så 

att resultatet även kan ges användning i andra landsbygdsnäringar. 

 

D. Seminarium om effektiva uppsökande metoder för jobbsökning 

Bl a i Norrbotten och Västerbotten finns ett samarbete mellan Företagarna och 

Arbetsförmedlingen inom det s k ”JobbMatchen” som bl a innebär en aktiv uppsökande 

verksamhet bland företagen för att hitta jobb. Erfarenheterna är goda och metoden kan 

passa bra för att ge stöd till nyanlända att finna jobb. Även inom kommunerna och i 

civilsamhället i övrigt finns erfarenheter från jobbskapande aktiviteter.   

Landsbygdsnätverket bör ge spridning till denna metod och förslagsvis i ett seminarium ta 

upp denna och andra metoder till diskussion. Detta kan samordnas med p B och C.  

Det operationella målet är att i samarbete med bl a Af och Företagarna ge spridning till metoder 

för uppsökande verksamhet för att hitta jobba till människor med utländsk bakgrund.  

 

E. Studie och rapport om metoder för att fler utrikesfödda ska starta företag på 

landsbygden, fiske och vattenbruk 

I en rapport kommer möjligheterna och förutsättningarna för utrikesfödda att starta 

företag på landsbygen att belysas. I studien kommer exempel att samlas in, analyserars 

och väl fungerande modeller för hur stöd kan ges till utrikesfödda för att starta 

företag ges spridning. Samarbete söks i detta arbete med bland annat Coompanion, 

och nyföretagarcentrum.  

 

Det operationella målet är att i samarbete med bl a Af och Företagarna genomföra en studie om 

hur utrikesfödda kan starta företag på landsbygden och inom fiske och vattenbruk. Studiens 

resultat ges spridning inom landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer via bl. a en workshop.  
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2.3 Goda förutsättningar för boende på landsbygden med tillgång till jobb, bostäder, 

service och infrastruktur. 

Målen är att förbättra förutsättningarna för nyanlända/utrikesfödda att skapa möjlighet till 

etablering på landsbygden med tillgång till jobb, bostäder, service och infrastruktur. Det specifika 

målet är att (resultatet är att) 

 genom ett pilotarbete i tre län med tre kommuner var, tas framgångsrika modeller fram 

för etablering på landsbygden till nyanlända/utrikesfödda.  

2.3.1 Bakgrund 

Frågor runt bosättning och etablering för nyanlända hanteras bl a av den 

myndighetsgemensamma bosättningsgruppen bestående av representanter från 

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelserna och SKL. Under innevarande år är även 

Boverket med. Bosättningsgruppen är tillsatt av Samverkansdelegationen som består av 

uppräknade aktörer men där även Försäkringskassan och Skatteverket finns med. 

2.3.2 Redan utfört eller planerat arbete 

Ett arbete har gjort och görs av den myndighetsgemensmamma bosättningsgruppen, se ovan. 

Arbetet som landsbygdsnätverket gör genomförs i nära samarbete med denna grupp. Vidare har 

medlemsorganisationer, ex Hushållningssällskapen, genomfört projekt vars erfarenheter bör tas 

tillvara.  

 

2.3.3 Kommande aktiviteter 

A. Modell för inventering av bostäder på landsbygden 

I tre län tas det fram tre kommuner som utgör pilotområden, där landsbygden finkammas i syfte 

att hitta lediga hus, lägenheter och annat boende som kan passa för asylsökande och 

nyanlända.  De tre pilotområdena utses i samarbete med den myndighetsgemensamma 

”bosättningsgrupp” som finns inom länsstyrelserna, Boverket, Migrationsverket, Af m fl. 

myndigheter.    

Huvudfokus är inventering av lediga bostäder på landsbygden i pilotområdena, men aktiviteten 

kommer även att identifiera hinder och möjlighete för boende på landsbygden avseende 

exempelvis service, infrastruktur och jobbmöjligheter.   

Innan inventeringsarbetet startar görs en noggrann analys av tidigare genomförda inventeringar 

och andra liknande projekt.  I det lokala genomförandet i pilotområdena engageras 

landsbygdsnätverkets medlemmar regionalt och lokalt för att få en bra kontakt och dialog med 

lokalbefolkningen.  

Aktiviteten ska dokumenteras och utvärderas och erfarenheterna ges spridning inom 

Landsbygdsnätverket. En modell tas fram för hur inventeringar av bostäder kan göras, som då 

kan användas även i andra landsbygdsområden.   
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Tänkbar start för aktiviteten är hösten 2015 och genomförandet beräknas ta ca 6 

månader.  Aktiviteten genomförs lämpligen tillsammans med en medfinansiering från regionala 

och lokala aktörer.  

Det operationella målet är tillsammansmed regionala och lokala aktörer identifiera tre 

pilotområden på landsbygden som ”finkammas” för att finna lämpliga bostäder till nyanlända. 

Resultatet analyseras i en rapport och ges spridning inom landsbygdsnätverket, ex via ett 

seminarium.  

 

 

2.4 Internationellt erfarenhetsutbyte 

 

Målet är att genom kontakt med aktörer i andra länder som arbetar med integration på 

landsbygden få inspirationer och idéer om hur integrationsarbetet på landsbygden och inom fiske 

och vattenbruk kan förbättras i Sverige. Det specifika målet är att:  

 etablera kontakter inom EU med andra som arbetar för integration på landsbygden och få 

erfarenheter från dessa.  

 

2.4.1 Bakgrund 

Flyktingar som behöver jobb bostad och etablering på landsbygden är inte unikt i Sverige utan 

finns även i andra EU-länder. Erfarenheter från detta är viktigt ta tillvara i Sverige.  

 

2.4.2 Redan utfört eller planerat 

Arbetsgruppen har inte tidigare haft några större internationella kontakter inom 

integrationsområdet. Via ENRD Contact Pont kommer kontakt tas med andra aktörer och 

landsbygdsnätverk i andra EU-länder som arbetar med integration på landsbygden. Flera i 

arbetsgruppen har internationella kontakter som bidrar till att skapa erfarenheter.  

 

2.4.3 Kommande aktiviteter 

A. Deltagande i möten med aktörer i andra länder som jobbar med integration. 

Flera kontakter har redan tagits med aktörer i andra länder som jobbar med integration och nya 

kontakter kommer att tas, inte minst med hjälp av ENRD Contact Point. Dessa kontakter 

kommer att följas upp och utvecklas under perioden.  

 

Det operationella målet är genom medverkan vid internationella möten få erfarenheter hur 

integration på landsbygden, och inom fiske och vattenbruk, fungerar i andra länder.  
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3 Plan 

 3.1 Leveransplan 

OBS: Leveransplanen kommer att utvecklas mer när aktiviteterna är mer färdigutvecklade.   

Nedanstående tabell omfattar samtliga leveranser som den tematiska arbetsgruppen ska ta fram.  

Namn på leverans Ansvarig 
genomförare 

Leveransmottagare 
 

Start- 
tidpunkt 

Färdig-
tidpunkt 

2.1 Föreningslivet som 

anordnare av sociala 

(inkluderande) aktiviteter på 

uppdrag av och med stöd och 

hjälp från offentlig sektor 

A. Överblick – vad händer 

B. Fördjupade 

kartläggningar/studier av 

erfarenheter  

och potential  

för integration på landsbygden 

C. Handbok och metodsamling 

 

D. Spridande av lärande exempel 

där civilsamhället engagerar sig 

för nyanlända 

E. Nationell träff för 

projektverksamhet inom leader 

mm 

F. Kontakt med myndigheter, 

riksdag och departement 

G. Stöd till etniska organsationer 

 
 
 
 
 
 
 
Ulrika 
 
Yusra 
 
 
 
Jan 
 
 
 
Lovisa 
 
 
 
Anders 
 
 
 
 
Lovisa 
 
 
 
 
Ordföranden 
 
 
Asha 

 
 
 
 
 

 
 
Arbetsgruppen, 
medlemsorganisationer 
medlemsorganisationer 
 
 
 
medlemsorganisationer 
 
 
 
medlemsorganisationer, 
särskilt Leader och Lst 
 
 
medlemsorganisationer 
 
 
 
 
Leader, 
medlemsorganisationer 
 
 
 
 
 
 
SIOS lokala och 
regionala 
medlemsorganisationer 

 
 
 
 
 
 
 
Vår 2015 
 
Höst 2015 
 
 
 
Höst 2015 
 
 
 
Höst 2015 
 
 
 
Vår 2016 
 
 
 
 
Vår 2016 
 
 
 
 
Vår 2016 
 
 
Höst 2015 

 
 
 
 
 
 

Höst 2015 

Höst 2015 

 

Höst 2015 

 

Vår 2016 
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2.2 Utbildning/praktik med 
tyngdpunkt på samverkan som 
kan underlätta kunskap i 
svenska språket, match-
making och ge jobb, 
 
A. Uppföljning tidigare projekt 
om utbildning/praktik för jobb 
 
 
B. Undersökning strukturella 
hinder för effektivare 
utbildnings- och praktikprojekt 
 
 
C. Studie om hur underlätta för 
nyanlända in i gröna näringar 
 
D. Seminarium om effektiva 
uppsökande metoder för 
jobbsökning 
 
E. Studie/workshop om stöd till 
utrikesfödda att starta företag 

 
 
 
 
 
 
Nils 
 
 
 
Marcus 
 
 
 
 
Marcus 
 
 
Sohrab Fadai 
 
 
 
David 

 
 
 
 
 
 
Projektutförare inom 
medlemsorganisationer, 
Leader, Lst etc.  
 
Myndigheter 
engagerade inom 
integration, 
beslutsfattare 
 
Myndigheter, 
företagsorganisationer, 

 
 
 
 
 
 
Höst 2015 
 
 
 
Höst 2015 
 
 
 
 
Vår 2016 
 
 
Vår 2016 
 
 
 
Vår 2016 
 

 
 
 
 
 
 
Vår 2016 
 
 
 
Vår 2016 
 
 
 
 
Höst 2016 
 
 
 

2.3 Goda förutsättningar för 
boende på landsbygden med 
tillgång till jobb, bostäder, 
service och infrastruktur. 
 
A. Modeller för inventering av 
bostäder på landsbygden 

 
 
 
 
 
Bosse 

 
 
 
 
 
Medlemsorganisationer
/myndigheter 

 
 
 
 
 
Höst 2015 

 
 
 
 
 
Vår 2016 

     

2.4. Internationellt 
erfarenhetsutbyte 

 
Per 

 
Medlemsorganisationer 

 
Vår 2015 

 
Höst 2016 
 

  

 

3.2 Kommunikationsplan 

Separata kommunikationsplaner tas fram parallellt med planeringen av aktiviteterna. Kansliet 

tillhandahåller underlag för planeringen.   

 3.3 Uppföljnings- och utvärderingsplan 

I flera fall i arbetsplanen handlar det om att utöka kunskapen hos en målgrupp, d v s den som 

arbetet vänder sig till och som ska använda sig av resultat. Det är viktigt att göra målgruppen 

tydlig. Då materialet/informationen är klart kan man fråga målgruppen om den nytta de haft av 

materialet och på vilket sätt det påverkat deras arbete.  Man kan där med mäta hur och i vilken 

omfattning aktiviteten nått det avsedda resultatet.  

Separata uppföljnings- och utvärderingsplaner tas fram parallellt med planeringen av aktiviteterna. 

Kansliet tillhandahåller underlag för planeringen. 
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4 Kopplingar och avgränsningar 

4.1  Kopplingar till andra projekt och organisationer inom och utanför nätverket 

De kopplingar till andra projekt och organisationer som finns och som kommer att krävas 

framgår av beskrivningarna i avsnitt 2.  

 

4.1.1 Kontakt med andra arbetsgrupper 

Kontakt med andra arbetsgrupper sker främst via regelbundna avstämningar som 

kanslirepresentanten och ordföranden har med övriga arbetsgrupper. 

 

 4.1.2 Nya medlemmar till Landsbygdsnätverket 

Nya medlemmar till landsbygdnätverket söks främst bland de olika etniska organsationer som kan 

komma ifråga för att bli mer engagerade på landsbygden.  

 

4.2 Avgränsning 

Avgränsningarna för aktiviteterna bestäms inom varje resp. mål.  
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5 Budget  

Övergripande 
område  

Mål/aktivitet När Ansvariga Budget, tkr 

2.1 Föreningslivet som 
anordnare av sociala 
(inkluderande) 
aktiviteter på uppdrag 
av och med stöd och 
hjälp från offentlig 
sektor. 

A. Överblick – vad händer 

B. Fördjupade 

kartläggningar/studier av 

erfarenheter  

och potential  

för integration på landsbygden 

C. Handbok och metodsamling 

D. Spridande av lärande exempel 

där civilsamhället engagerar sig 

för nyanlända 

E. Nationell träff för 

projektverksamhet inom leader 

mm 

F. Kontakt med myndigheter, 

riksdag och departement m fl 

G. Stöd till etniska organsationer 

 Ulrika  
 
 
 
Yusra 
 
Jan 
 
 
 
Lovisa 
 
 
Anders 
 
 
 
 
Lovisa 
 
 
 
Per 
 
Asha 

0 
 
 
 
40 
 
40 
 
 
 
40 
 
 
45 
 
 
 
 
20 
 
 
 
20 
 
70 

2.2 Utbildning/praktik 
med tyngdpunkt på 
samverkan som kan 
underlätta kunskap i 
svenska språket, 
match-making och ge 
jobb, 

A. Uppföljning tidigare projekt 
om utbildning/praktik för jobb 
 
B. Undersökning strukturella 
hinder för effektivare 
utbildnings- och praktikprojekt 
 
C. Studie om hur underlätta för 
nyanlända in i gröna näringar 
 
D. Seminarium om effektiva 
uppsökande metoder för 
jobbsökning 
 
E. Studie/workshop om stöd till 
utrikesfödda att starta företag 

  
Nils 
 
Marcus 
 
 
 
Marcus 
 
 
Sohrab 
 
 
 
David 

 
35 
 
35 
 
 
 
35 
 
 
35 
 
 
 
35 

2.3 Goda 
förutsättningar för 
boende på 
landsbygden med 
tillgång till jobb, 
bostäder, service och 
infrastruktur. 

A. Modell för inventering av 
bostäder på landsbygden 

 Bosse 120 

2.4 Internationellt Erfarenhetsutbyte  Per 20 

Framtagen 
arbetsplan/workshop  

  Nils 160 

Ledning- och 
möteskostnader 

Inkl. utvärderingar, workshop 
2015 samt workshop för att 
förbereda 2016 o 2017.  

  300 

Totalt    1050 
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6  Organisation, ansvar och bemanning 

Namn Organisation Telefon E-post 

Ordförande    

Per Hasselberg Hushållningssällskapen 0521 72 55 

45 

per.hasselberg@hushallningssallskapet.se 

Kanslirepresentant    

Nils Lagerroth  036 15 62 15 nils.lagerroth@jordbruksverket.se 

Övriga ledamöter    

Ulrika Geber Länsstyrelserna   

Lovisa Carneland Leader   

Marcus Söderlind LRF    

Asha Ismael  SIOS   

Jan Runfors HSsL   

Sohrab Fadai Företagarna   

Bosse Ljung  Lansstyrelsen   

Bertil Lidfeldt Af   

David Olsson Af    

Peter Melin Jordbruksverket   

Anders Bengtson Sv. Fotbollförbundet   

Yusra Moshtat    

Ole Guldahl Migrationsverket   

    

Landsbygds-

nätverkets kansli: 

   

    

    

Kommunikatör    

Ingrid Whitelock Landsbygdsnätverket 036-15 59 09 Ingrid.whitelock@jordbruksverket.se 

Administratör    

Marie Söderström Landsbygdsnätverket 036-15 50 98 marie.soderstrom@jordbruksverket.se 

 


