Vilka är de viktigaste behoven för personer med utländsk bakgrund
som kommer till landsbygden?
Rubriker:
Ett bra boende
Utbildning/praktik som ger jobb
Behärska svenska språket
Bygga relationer i lokalsamhället
Övrigt
Ett bra boende
5 poäng
Lokala utvecklingsprocesser för att ta fram nya boenden
Boende skapar delaktighet tex. Matlagning m.m
Boende när de är framme – i närheten av ursprungsboendet
Skapa egna aktiviteter
Att bygga relationer i det lokala samhället

2 poäng
Bo i samhällen inte utanför
Kollektivtrafik
Goda kommunikationer – att kunna ta sig till platser
Transport – Kollektivtrafik
Kommunikationer; internet och lokaltrafik

2 poäng
Bra boende definieras på olika sätt. Viktigt att respektera olika önskemål
Det finns flyktingar som vill flytta från storstaden till landsbygden. Information om boende
möjligheten på landsbygden behövs
Eget boende – att det finns ett val om vart man vill bo
Under asyltiden: Låt EBO bli VEBO – väldigt eget boende

2 poäng
Acceptabelt boende: integrerade, getto, kvalité

1 poäng
Synliggöra bra exempel
0 poäng
Frigör kommunala bostäder på landsbygden
Kommunala bostadsföretag kan köpa upp fastigheter
Problem med boendebrist för alla i hela samhället
Nytänkande finansieringsmöjligheter
Lågkostnadsboende – andra alternativ och villkor

Bygga relationer i lokalsamhället
32 poäng
Kontakter mellan civilsamhället och nykomna
Bygga relationer – friends, songs, prata om bakgrunder
Etablera kontakter med lokalsamhället ingång till meningsfull vistelse, möjlighet till
språkutveckling
Relationer. Ideburna/kommun. Socialaktiviteter, öppna mötesplatser
Nätverken i föreningslivet. Möten aktiviteter
Föreningslivet som en resurs
Idrottsrörelser kan göra mer insatser
Sociala aktiviteter
Svenskar är blyga men nyfikna – get to knew them and tell them about your self
Samverkan nätverk alla I lokalsamhället
Samarbeta med föreningar kyrka tex och bygga nätverk
Matlagningsgrupper. Presenterar matlagningstraditioner
Bekräftelse i idrott ( ex. fotboll)
Migrationsverket borde ge föreningslivet möjligheter att jobba med socialinkludering
10 poäng
Pengar till organisationer för att kunna erbjuda fritidsaktiviteter
Mer smörjmedel till civilsamhällets insatser

4 poäng
Morot för landsbygd och individen (asyl)
Dialog med de berörda, inkludera asylsökande och nyanlända
Involvera i alla arbetsgrupper på alla nivåer. Inte bara prata om utan med
Inkludera nyasvenskar i olika projekt. Prata med inte om.

4 poäng
Migrationsverket måste kunna ha avtal med föreningar och organisationer

4 poäng
Mötesplatser genom kommun, frivilliga och migrationsverket – öka kunskap
Behåll möteslokaler för lokalbefolkning och nyanlända att möta

2 poäng
Synliggöra bra exempel
1 poäng
Se vilken målgrupp som attraheras av olika aktiviteter och se till så att man får den bredd
som behövs. Tex. Typiska kvinnliga/manliga aktiviteter

1 poäng
Kapa stuprör
Nätverk mellan stat, kommun, frivilligorganisationer, tänk mångfald vid rekrytering
Det finns många idéer och lösningar som ibland hämmas av gamla strukturer
Brobyggare mellan nyanlända och lokalbefolkningen i form av mentorer eller
kontaktpersoner

0 poäng
Samarbeta med invandrarorganisationer som tex. SiOS

0 poäng
Enkel handbok för att kunna hjälpa – kunna agera på en gång

0 poäng
Enkel handbok för att kunna hjälpa – kunna agera på en gång

0 poäng
Enkel handbok för att kunna hjälpa – kunna agera på en gång
0 poäng
Enkel handbok för att kunna hjälpa – kunna agera på en gång

0 poäng
Föreningar bör bli bättre på att bjuda in till delaktighet. Blir man delaktig inom olika
föreningar blir det lättare att bygga relationer

0 poäng
Mer information om lokal historia osv
0 poäng
Låt bussar ta ut nya svenskar till naturen
Naturguidning – stöd till lokala aktörer som skulle kunna vara engagerade ex.
skoterförening
Skogsvandring. Visa skogens bär + svampar berätta om djur
Berätta att du får vandra, grilla och tälta

Utbildning/praktik som ger jobb
17 poäng
Samarbeta med föreningslivet
Företagen, AF, migrationsverket, kommun. Föreningsliv tillsammans
Godta även deltidspraktik (den bästa praktiken är den som blir av)
Utbildning/praktik. Samverkarn kommun/AG/företagare matchmaking
Praktik innan bosättning (migrationsverket + samhällsinfo)
Sv. Företagarna, LRF, SKL mobilisera lokalt att hitta praktikplatser
Öppna upp. Inte slutna kurser för tex. Nyanlända
Praktikavtal utan väntetider. Bättre koordinering myndigheter/kommuner och
civilsamhället
Praktisera omgående för att komma in i samhället och lära sig svenska
Ersättning till praktikvärd/handledare för då kan krav ställa på företaget

16 poäng
Jobbet som identitet
Lyfta fram behov på landsbygden vilken arbetskraft behövs (Idébank)
Jobbmatchning utifrån olika behov tidsperspektiv/säsong etc
Jobbmatchning av olika aktörer
Se individen, gruppera inte ihop utrikesfödda – bättre matchning vid jobb

6 poäng
Långsiktighet i utbildning/arbete. Röja skog till skogsmaskin
Arbetsmarknadsutbildningar (ej praktik)
Utbildningsplan (utb./praktik Utb./praktik osv)
Massiva utbildningsinsatser
4 poäng
Nyföretagarcentrum, drivhuset företagarn
Tips och råd från yrkeshandläggare
Samordna behov – kunskap. Möjliggöra samverka mellan aktörer och nyanländ

4 poäng
Nyföretagarcentrum, drivhuset företagen
Tips och råd från yrkeshandläggare
Samordna behov – kunskap. Möjliggöra samverka mellan aktörer och nyanländ

2 poäng
Använd den egna kontexten (folkgrupper, egna föreningar)
1 poäng
Areella näringar som tex. Skogsvård, röjning plantering.
0 poäng
Möjligheter att volentärjobba – inte så strikt praktikformat

0 poäng
Känna sig delaktig få bidra och medverka, bekräftelse
0 poäng
Synliggöra bra exempel
0 poäng
Utnyttja fördelarna med dagens teknik. Svenskaundervisning via skype tex.

0 poäng
Infrastruktur + logistik i glesbygd för att underlätta jobb
0 poäng
Maslows behovshierarki – grundläggande behov, men sen behov av meningsfullhet
0 poäng
Mixade grupper i projekt

0 poäng
Ställ frågor till rätt person (med kunskap i ämnet)

Behärska det svenska språket
15 poäng
Svenskundervisning redan som asylsökande
Studieförbund, språkcirklar redan på anläggningsboendet
Studiecirklar
Tidigare svenskaundervisning
Lära svenska omgående
Språk, omedelbart, studieförbund

7 poäng
Prata bästa sättet att lära sig språket
Praktikstöd företag tidigt
Delta i svensk verksamhet i föreningslivet

4 poäng
Målinriktad spårkuppl. – relevant nivå
Anpassad språkundervisning beroende på erfarenhete och ”yrkesgrupper”

4 poäng
Mobilisera civilsamhället (språk, kultur, fritid, kontakter)
Vikten av språk frivilliga insatser, lärande och andra informella insatser

1 poäng
Behärska språket – paraplyprojekt inom Leader (material, kursledare andra aktiviteter)

0 poäng
Avskaffa SFI – komvux istället
0 poäng
Synliggöra bra exempel

Övrigt
11 poäng
Råg i ryggen. Systematiska insatser för att stötta de som är bärare av goda attityder
Bemötande och attityder
Skapa samhörighet. Kitt mellan människor
7 poäng
Marknadsföra landsbygdens möjligheter (fakta)
Kunskap om grundläggande kunskaper, hur funkar samhället och näromgivningen
Bättre och bred information
SO på asylboende NU!
De viktigaste behoven måste fråga personer som behöver hjälp
3 poäng
Vad har dom för bakgrund
Individuella perspektiv – alla är olika och har olika behov
Vad vill dem – framtidsplaner

3 poäng
Paraplyprojekt som kan samordna olika insatser
Myndighetssamverkan – landsbygden
Nätverket: måste påverka myndighetssamordningen – focus landsbygd
Samverkan mellan olika aktörer krävs
Långsiktigt stöd till lokala frivilliga
1 poäng
Flexibilitet hos kommunerna

1 poäng
Inovativt tänkande

0 poäng
Turism utbyte varor och tjänster. Nya jobb
0 poäng
Integrationen måste börja redan när man är asylsökande

0 poäng
Inte så mycket stanna fokus

