
Nomineringen sker i kategorin:  
Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling  
 
Namn  
KOMSI 2018-1506  
 
Motivering till nomineringen  
Det finns ett tydligt behov av inkludering av nyanlända på arbetsmarknaden. Projektägaren har 
lösningar som kan utveckla individens ställning på den lokala arbetsmarknaden, och de insatser som 
man gjort kommer med all sannolikhet leda till att de personer som medverkat i projektet kommer i 
arbete eller får stärkt anställningsbarhet.  
 
Konkreta resultat  
Vad är det konkreta resultatet av satsningen? KOMSI är socialfondsprojekt på använder kvalité lite 
p.g.a. av landsbygdens småskalighet, närhet vilket ger konkreta resultat för målgruppen - på både 
kort och lång sikt. Målgruppen är långt från arbetsmarknaden, men projektets upplägg med praktiska 
inslag varvat med coachning, regionala studiebesök och lokalt nätverkande, har medfört att 
deltagarna närmat sig arbetsmarknaden eller i vissa fall minst fortsatta studier, samt en bättre 
upplevd hälsa. På kort sikt: Projektet har möjliggjort fyra deltidsanställningar som arbetar med att 
utbilda och stötta deltagarna under lågsäsongen i bygden. Av de åtta deltagarna som har varit med 
har fyra avancerat från passivt hemmasittande, till deltagande på halvtid till nu aktivt deltagande på 
heltid. En har slutat för att påbörja deltidsanställning inom restaurang i bygden, och söker 
fulltidsjobb. Vad ser man för effekt av satsningen på sikt? Dels kan vi se att landsbygden kan erbjuda 
gynnsamma förutsättningar för att på ett kvalitativt sätt dels bidra till kompetensförsörjning för det 
lokala näringslivet för att säkra personal på den intensiva högsäsongen och att det genom projektet 
kan skapas nätverk för detta inom turismindustrin (vandrarhem, camping, pizzerior/restaurang etc) 
för att tillsammans hitta lösningar kommande år. Ett nätverk som förhoppningsvis kommer att stärka 
den lokala turistnäringen på sikt. Utifrån deltagarna kan man se att de lokala förutsättningarna att 
driva socialfondsprojekt på landet skapat en miljö, närhet och kvalité att våga och känna sig rustade 
att ta nästa steg. På längre sikt: fyra av deltagarna går vidare till utbildning (barnskötare) på 
folkhögskola. En har valt att avsluta sista steget på sin SFI (D-kurs). En har planer på att öppna en 
liten catering/kafé på landet. Vi kan se att de flesta deltagarna fått det stöd som krävts att vilja ta 
nästa steg, för att komma vidare i sin situation.  
 
Bakgrund och målgrupp  
Bakgrund: Vi vill stärka och utbilda målgrupper som står långt från arbetsmarknaden så de kan 
komma i sysselsättning, detta vill vi genom att utbilda dom inom ett bristyrke (service, kök, 
restaurang) extra synligt inom just turist- och servicenäringen, och på den nordväst skånska 
landsbygden. Samtidigt som vi utbildar och för individer närmare arbetsmarknaden, så bidrar vi till 
den lokala och regionala utvecklingen och genom att stärka det lokala näringslivet, turism, service, 
livskvalité och odling. I Röstånga Tillsammans och tillsammans med våra samverkanspartners i 
bygden och kommunen har vi i snart tio år verkat för hållbar lokal utveckling utifrån ett tydligt lokalt 
engagemang och gräsrotsnivå samt inkludering och insåg den givna potentialen till hållbar positiv 
förändring utifrån vår kunskap, våra förutsättningar och erfarenheter, samhällsbehov både hos 
individer, det lokala näringslivet och samhället i stort att kunna möta dessa genom ett 
leaderfinansierat ESF-projekt. Det var många win-win-samtal mellan individer och organisationer i 
bygden som ledde fram till detta projekt. Grunden är att använda de etablerade faciliteterna i 
lokalsamhället - som utbildningslokaler och restaurangen och mötesplatsen Stationshuset Röstånga 
som “utbildningskök” på dagtid - för att introducera och utbilda målgrupper långt från 
arbetsmarknaden (t ex ungdomar) till service- och restaurangnäringen - och genom att använda 
restaurangen som plattform kan vi skapa en bred introduktion och kunskapshöjning inom service-, 
matlagning, servering och catering - men också koppla på viktiga lokala kompetenser kring  



kulturarrangemang, turism (cykelstigen), odling och givetvis stärka nätverket av lokala producenter 
och leverantörer. Målgrupp: Arbetslösa som befinner sig långt från arbetsmarknaden, eller i 
utanförskap.  
 
Geografisk täckning  
Främst boende i Svalöv kommun med bas i Röstånga. Även Landskrona kommun, som ligger nära 
både geografiskt och administrativt. Klippans kommun eller andra orter längs med pendlingsstråket 
kommer också att beröras av projektets nytta och effekter.  
 
Tidsperiod  
2018-09-01--2019-12-01. Deltagarna beräknas ingå i aktiviteter tom sommaren 2019, därefter 
återträffar, uppföljning och slutrapportering.  
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen?  
Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från regionala utvecklingsfonden och socialfonden  
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet?  
Leader nordvästra Skåne med Öresund  
 
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan)  
KOSI främjar lokal utveckling genom att stärka individers ställning på arbetsmarknaden och bidrar till 
att öka övergångarna till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden  
 
Kontaktperson för nominerat förslag  
Nils Phillips, info@rostangatillsammans.se 0736447738  
 
Ditt namn och myndighet/organisation  
Sylvia Larsson, Leader nordvästra Skåne med Öresund  
 
Din e-postadress  
sylvia.larsson@leaderskanens.se 
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