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Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration

Övergripande områden för 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, samt bidra till att 
underlätta att starta företag på 
landsbygden

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

• Främja goda attityder



Exempel på aktiviteter

• Artikelserie och filmer med goda 
exempel

• Medverkan i podcasten Landet

• Informationsguide med fakta kring 
asyl- och etableringsprocessen

• Stöd för asylsökande och nyanlända 
att starta företag på landsbygden



Inventering av bostäder på landsbygden

Stort behov av bostäder till nyanlända 
flyktingar

• Bosättningslagen 1 mars 2016

• Ökat antal nyanlända som behöver 
hjälp med bosättning

• Länstal och kommunfördelning



Inventering av bostäder på landsbygden

Projektets uppdrag:

• Inventering av bostäder

• Identifiera möjligheter och hinder

• Samverkan med föreningar

Deltagande kommuner:

Högsby, Kinda, Uppsala, Sala och Kungälv

Effektresultat:

Möjligt att få fram bostäder på 
landsbygden (ca 90 bostäder har 
identifierats)



Inventering av bostäder på landsbygden

Utöver effektresultat i form av bostäder på landsbygden som synliggjorts 
ser vi också aktivitetsresultat som kommunerna redovisar:

• Nya och/eller fördjupade kontakter med föreningslivet på landsbygden 
(till exempel byalag, lokala utvecklingsgrupper, LRF-avdelningar med 
fler)

• Nya samarbeten inom kommuner och mellan kommuner och 
Länsstyrelse

• Nya användningssätt av hemsidor och sociala medier för att identifiera 
lediga bostäder på landsbygden

• Webbformulär på hemsida där den som är intresserad av att hyra ut 
hus kan anmäla intresse

• Bildande av ekonomisk förening i syfte att stödja privat uthyrning av 
bostäder



Stöd till etniska organisationer

Per Hasselberg, Hushållningssällskapet 

Jan Runfors, Hela Sverige ska leva

Yusra Moshtat, Göteborgs miljöförvaltning och Med andra ögon 

Asha Ismael, SIOS

Madelene Nelson, Landsbygdsnätverket



Stöd till etniska organisationer

• Bodens kommun, Hela Sverige ska 

leva Norrbotten och Somaliska 

föreningen i Boden

• Degerfors kommun, ABF, 

Multikulturella föreningen och 

föreningen Berget

• Uppsala kommun och län, SIU 

Samarbetsorganisation för 

invandrarföreningar i Uppsala och 

Hela Sverige ska leva Uppsala län



Stöd till etniska organisationer

• Stärka de etniska organisationernas 

roll i arbetet med nyanlända och 

asylsökande på landsbygden

• Stärka samarbetet mellan etniska 

föreningar och föreningslivet på 

landsbygden

• Öka landsbygdsföreningarnas 

kontakter med tätort och stad

• Ökad kunskap om möjligheterna att 

bo och arbeta på landsbygden

• Ökad kunskap om varandras 

föreningsliv



Diskussionsfråga

Hur kan Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp och 
delnätverket för landsbygdsutvecklare bidra till varandras 

arbete?



Kontakt

Jan Runfors, jan.runfors@comhem.se

Bo Ljung, bo.ljung@lansstyrelsen.se

Läs mer om vårat arbete på landsbygdsnatverket.se/integration

mailto:jan.runfors@comhem.se
mailto:bo.ljung@lansstyrelsen.se
http://www.landsbygdsnatverket.se/integration

