
Kategori - nyanländas delaktighet i landsbygdsutvecklingen 

 

Namn - Steget före journalnummer 2016-7451 

 

Motivering - Steget före nomineras då projektet arbetar konstruktivt och metodiskt för 

nyanländas inkludering och insteg på arbetsmarknaden. Tack vare en mycket engagerad 

projektledare som utgår från individens behov, har man nått mycket goda resultat. Ett 

exempel är att bygga kompetens i grupprocesser, t ex att klara delegationskursen i vården. 

Även sociala frågor såsom att vara förälder i Sverige är viktiga för integration. Projektet 

bygger nätverk mellan kommuner, civilsamhället och företag för erfarenhetsspridning och 

samverkan. Många nyanlända slussas ut i praktik och jobb som resultat. Genom delaktighet 

kan de nyanlända också bidra med sina erfarenheter och kunskap. Projektet genomför 

aktiviteter i samarbete med föreningar med sikte på att stärka föreningarnas 

integrationsarbete. Man samarbetar med företag som tar emot praktikanter, nystartsjobb etc. 

Man samarbetar med AF och kommunerna. Projektet har uppmärksammats utom området, t 

ex medverka vid konferens i Vadstena, internationell konferens i Bryssel, flera kommuner har 

visat intresse. Projektledaren har medverkat i webbisar och podden Landet. Belgisk TV har 

filmat i Brålanda - integrationsarbete genom Steget före etc etc. Vi siktar på en förlängning då 

metoden visat sig robust och framgångsrik. 

 

Konkreta resultat - Under åren 2017-2019 har närmare 200 nyanlända funnit sysselsättning 

med hjälp av projektet. Det kan vara praktik eller olika former av anställning. Många har 

också deltagit i processgrupper där man tillsammans har byggt kunskap för att kunna öka 

delaktigheten i samhället och ta steg på väg mot arbete. Steget före! 

Det finns många foton och inlägg på projektets 

facebooksida: https://www.facebook.com/groups/452322281784842/ 

 

Bakgrund och målgrupp - Målgrupp: nyanlända i leaderområdet Framtidsbygder Dalsland 

Årjäng Munkedal. Bakgrund: Ökad integration i lokalsamhället för nyanlända. Vårt mål är att 

nyanlända etablerar sig i vårt område med egen bostad/arbete och socialt liv. Vår förhoppning 

är att detta också ska stärka lokalsamhället och öka underlaget för service och skola. Det är en 

ömsesidig nytta om nyanlända väljer att bosätta sig permanent i vårt leaderområde. Fokus har 

varit att hjälpa nyanlända att ta steg på väg mot arbete/ Steget före. Med arbete skapas också 

möjligheter att etablera sig permanent på en plats/ort. 

 

Geografisk täckning - Västra Götalands län, kommuner: Mellerud, Åmål, Bengtsfors, Dals-

Ed, Färgelanda, Vänersborg, Munkedal. Värmlands län, kommun: Årjäng 

 

Tidsperiod - 2017-2019, planerad förlängning 2020-21. 

 

Fond - Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från regionala utvecklingsfonden och 

socialfonden (Socialfonden) 
 

Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet - Framtidsbygder Dalsland Årjäng 

Munkedal 

 

Koppling till programmålen - Projektet är inriktat på att underlätta integrationen av 

nyanlända i hela leaderområdet. Detta i linka med Socialfondens övergripande mål att stärka 

individers ställning på arbetsmarknaden och bidra till övergångarna till arbete för personer 

som står långt från arbetsmarknaden. Med hjälp av en engagerad och kunnig projektledare 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1hL36r-0008Nk-4G&i=57e1b682&c=VY8As-jwSEBqapSIudBpk2kCcbgSP6nmJ4Ip6c-D746x8uB0PttCDtWvYB9P0FosONKRTlRNp2TuajksnXa78H-MfVXWQotZrrUPXkMP-a3ft9EHHCaM178q0QghRsFad1S_AmnY8YYz7hgeY6Hiwx488tEUuaT8Xy1Al83CaiFT0vRUeP5fT4dUVHy6vqDoMdaex9oDU_j6b0HRL3JM1DBH8yyHJgCb5AWpQV_K1wE6nx8-Pe2sG5yV7ePZMG3V


stöttar projektet såväl individer som grupper av nyanlända helt utifrån individens situation och 

behov. Varje insats medför ett litet eller stort steg för individen mot arbete och integration. 

Projektet arbetar med en metid bestående av fyra distinkta verktyg. 

 

Kontaktperson för nominerat förslag - Kerstin Carlsson, projektledare. 

kerstin.carlsson@framtidsbygder.se  070-884 21 88 

 

Ditt namn och myndighet/organisation - Kerstin Söderlund, verksamhetsledare. 

Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 

 

Din e-post - kerstin.soderlund@framtidsbygder.se 
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