
Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla 

landsbygden tillsammans!  



Landsbygdsnätverket 2014-2020 

Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten 

uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och 

sprids.      

  De organisationer och myndigheter som finns i nätverket 

blir mer kunniga och handlingskraftiga. Då kan de underlätta för sina 

medlemmar och målgrupper att skapa god landsbygdsutveckling. 



Landsbygdsnätverkets mål 

1. Öka intressenters delaktighet i landsbygdsutveckling  

 

2. Öka kvaliteten i programmens genomförande  

 

3. Allmänhet och potentiella stödmottagare ska vara informerade 

om programmens möjligheter  

 

4.  Innovationer ska ha främjats  

 



Styrgrupp 

Kansli  

kontakt- 

punkt 

LAG- 

grupperna 

Europeiska 

nätverket 

Nationella landsbygds- 

vattenbruks- och fiske- 

aktörer samt LAG 

Arbetsgrupper 

Nätverk för lärande och utveckling 

Samordningsgrupp 

Landsbygds- 

utvecklare 



Win-Win 

Erfarenheter från Orust 

Anas Alfadel  

Masaret Assefa  

Yafet Mulugeta 

Maria Gustafsson  



Utmaningarna 

Exempel från Dalsland 

http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/vast/article2778890.s

vt 

 

http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/vast/article2778890.svt
http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/vast/article2778890.svt




Ca 15 500 invånare 

Jordbruk 

• Över 500 jordbruksföretag 

• 10-tal mjölkbönder 

• Nöt- och får produktion 

• Lokalt slakteri 

 

 

2000 företag (flesta 1-10 anställda) 

 

Båttillverkning, båtförvaring, tillbehör 

och båtservice 

 

Turism 

• 50-tal hotell, pensionat, B&B 

• Ca 18 000 gästhamnsgäster 

 

Övrig tillverkning/förädling: 

• 10-tal medelstora företag 

 

Rikt föreningsliv i drygt 100 föreningar 

 

Ellös, ca 1000 invånare  

 

Sjögården, 114 asylsökande 

Andromeda, 10-tal barn 

 

 

 

 

 

 

 



Att bygga kontakter 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/ukelelekonsert-med-

nyanlanda-flyktingar 
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Att bygga kontakter 



Definitioner  

 Utrikesfödda =  Personer som är födda utom Europa som är asylsökande eller 

som har fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige. Även ensamkommande 

flyktingbarn räknas in i denna definition.  

 

 Landsbygd = Landsbygd är allt utom större tätorter (T. ex Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Umeå m.fl.)   

 

 Integrationsgruppen kommer att arbeta med ”två spår”; 

 Både med målgruppen (dvs. utrikesfödda) och de som arbetar med 

målgruppen (tex. Länsstyrelsen, Leader m.fl).  

 

  



 Integration = I samhällsvetenskaper och politisk debatt brukas 
begreppet integration för att beteckna en förening av skilda delar till 
en större helhet.  

 

 Ordet kan användas för att beteckna ett önskat mål eller tillstånd av 
enhet som man vill nå, men även de processer som kan leda till målet.
  

 

 
 

 

 

 
 

 

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Integration_%28samh%C3%A4lle%29 



Landsbygdsnätverkets mål för 

integrationsarbete 

1. Öka intressenters delaktighet i landsbygdsutveckling  

 

2. Öka kvaliteten i programmens genomförande  

 

3. Allmänhet och potentiella stödmottagare ska vara informerade 

om programmens möjligheter  

 

4.  Innovationer ska ha främjats  

 



Arbetsgrupper 

 

Alla grupper ska: 

• Stödja medlemsorganisationerna i att förankra och sprida 

regionalt och lokalt.  

• Samarbete med länsstyrelserna och Leadergrupper. 

• Verka för miljömässigt hållbara lösningar. 

• Involvera unga, främja jämställdhet och integration. 

 



Arbetsgrupper 

 

Arbetsgrupper kan: 

• Samla lärdomar, analysera dem och sprida dem vidare till 

de som på olika sätt arbetar med landsbygdsutveckling 

• Förmedla erfarenhetsbaserad kunskap till politiker 

• Utveckla och testa metoder för samarbeten 

 



1. Öka intressenters delaktighet i landsbygdsutveckling  

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

möjligheterna: 

• att få kontakt med svensk landsbygd  

• att etablera sig och få arbete på den svenska landsbygden  

• och därmed medverka till en hållbar landsbygdsutveckling.  

 

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.  

 

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.  

 



2. Öka kvaliteten i programmens genomförande  

 

 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.  

  

 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.  

 



3. Allmänhet och potentiella stödmottagare ska vara 

informerade om programmens möjligheter  

 

 Medlemsorganisationer engagerade i integrationsfrågor ska få högre kunskap om 

möjligheterna att använda sig av stödmöjligheterna i programmen för förbättrad 

integration på landsbygden.  

  

 De som jobbar med utrikesfödda, exempelvis Arbetsförmedlingen, SFI 

utbildningen, kommunerna, länsstyrelserna och Migrationsverket ska få en bättre 

information om landsbygden och om utrikesföddas möjligheter att etablera sig 

och få jobb på landsbygden 



4. Innovationer ska ha främjats 

 Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer och myndigheter ska vara med och 

utveckla samt ta del av innovativa och nyskapande metoder för integrations på 

landsbygden.  

 





Spelregler 

 

Delaktiga 

Lösningsfokuserade 
 



Fråga 1 

 

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 
 



Fråga 2 

 

Vilka nätverksaktiviteter behövs för att 

tillgodose behoven och uppnå målen? 
 



Prioriterade behov 

1.Föreningslivet som resurs för sociala 

aktiviteter, med Migrationsverket och 

andra instanser som smörjmedel 

2.Praktik med tyngdpunkt på samverkan 

som kan underlätta match-making 

3.Svenskundervisning redan som 

asylsökande med Studieförbundet som 

resurs 

4.Främja goda attityder 
 



Prioriterade aktiviteter 
 



http://www.landsbygdsnatverket.se/ 
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