
 

 

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Integration  

Det är få personer med utländsk bakgrund som bor och arbetar på landsbygden. Personer med 
utländsk bakgrund är också kraftigt underrepresenterade bland de som söker stöd och bland de 
som arbetar med lokal utveckling i landets leadergrupper. Många förknippar landsbygden med 
underutveckling och har aldrig fått en riktig chans att riktigt bekanta sig med den svenska 
landsbygden. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp ”Integration” har arbetat för att ändra på det!  

 

Gruppen bildades i början av programperioden (2008) och består idag av  

Ordförande  Lovisa Carneland  Leader URnära 070-366 81 15 

Kanslirepresentant   Nils Lagerroth  Landsbygdsnätverket  036-15 62 15 

Ledamot  Jan Runfors  Hela Sverige ska leva 076-2137836 

Ledamot  Bo Ljung Länsstyrelsen 076-135 52 37 

Ledamot  Peter Melin Jordbruksverket  070-532 51 82 

Ledamot   Ulrika Geber  Länsstyrelsen  08-785 49 07 

Ledamot  Urban Laurin  Företagarna 070-494 44 66 

Ledamot  Bertil Lidfeldt  Arbetsförmedlingen  010-486 62 95 

Ledamot  Asha Ismail  SIOS 070-978 41 65 

Ledamot  Yusra Moshtat  Med andra ögon/Göteborgs miljöförvaltning  070-761 2634 

Ledamot   Per Hasselberg Hushållningssällskapet 0521-72 55 45 

Ledamot  Matilda Göransson LRF 073-816 87 34 

  

Under programperioden har personer i gruppen bytts ut och de tre sista åren har även etniska 
föreningar varit representerade, vilket har lett till att gruppens arbete bitvis förändrats, då man får 
med en annan vinkel av integrationsfrågor.  

 

Målen  för arbetsgruppen har varit att: 

 öka kunskapen om utrikes födda, som en resurs på landsbygden, hos handläggare och i 
näringslivet. 

 

 öka kunskapen om landsbygden och landsbygdsprogrammets möjligheter bland 
människor med utländsk bakgrund och deras organisationer, så att fler kan ta del av 
programmets möjligheter.  
 

 medverka till ökad integration och mångfald på landsbygden  
 

  dra fördel av den nya integrationspolitiken.  
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Vi tycker att vi lyckats med att uppfylla målen med arbetsgruppen, genom de aktiviteter som vi 
genomfört (se nedan).  

 

Reflektioner kring målen för integrationsgruppen  

Vem äger frågan om integration? Det är en fråga som under gruppens arbete har diskuterats. 
Svart på denna fråga är att ”alla” äger frågan, men vi har olika roller i att uppfylla målen med 
integration.  

Gruppen har haft ”två spår” i arbetet med integration. Det ena spåret är att arbete med de 
personer/instanser/myndigheter som arbetar med målgruppen. Sen har vi målgruppen som i 
detta fall är utrikesfödda.  

Nätverksarbete är en av de viktigaste lärdomar som vi tar med oss efter gruppens arbete. 
Människor måste mötas, få information för att kunna komma framåt och slippa ”uppfinna hjulet 
igen”.  
En viktig lärdom som vi tar med oss är att tillsammans är vi starkare.  

 

 

Resultat, slutsatser och lärdomar  

Gruppen har bland annat tagit fram informationsmaterial och rapporter som finns att ladda ned  

via webben..  

 Newsmillrapport (inkl. seminarium)  

Ett bra och levande arbetsmaterial som spridits i stor utsträckning bland personer som  

arbetar med eller ska verka för integration.  
 

 Checklista handläggare (länsstyrelse, kommun samt Leader)  

Ett dokument som gruppen hoppas ska kunna leda till en förståelse för- och inspiration  

till att arbeta aktivt med integration i stort och smått inom respektive organisation.  

Resultat av detta är svårt att bedöma då materialet färdigställts och skickats under årets  

andra halva.  
 

 Flyer ”Råd vid projekt”  

Flyern riktar sig till personer som vill söka och bedriva integrationsprojekt, men även till de 
som finns inom organisationer och myndigheter som kommer i kontakt med målgruppen.  

Flyern hänvisar till gruppens hemsida där information om hur man kan söka stöd för  

projekt har sammanställts.  

Resultat av materialet är svårt att bedöma då materialet färdigställts och skickats under  

årets andra halva.  
 



 Flyer ”Vill du arbeta för integration av NYA svenskar på landsbygden?”  

Flyern hänvisar till de dokument, material och stöd som Landsbygdsnätverkets  

arbetsgrupp för integration har tagit fram.  

  

Arbetsgruppen har utöver ”produkterna” haft flera riktade satsningar inom området. Bland annat 
så har gruppen deltagit vid Hammarkullekarnevalen, haft radioprogram på arabiska och somaliska 
om möjligheterna på landsbygden, deltagit vid Landsbygdsriksdagen, seminarium Fiskebäckskil.  
Vi har även hållit informationsmöten i Tensta riktade till målgruppen där aktörerna bland annat 
varit SIOS, Somaliska riksförbundet, Hela Sverige ska leva, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen 
med flera. 

 
Gruppen har även genomfört träffar för lotsar och för handläggare vid länsstyrelsen, 
leadergrupper samt andra som kommer i kontakt med målgruppen  

Gruppen har även genomfört ett antal seminarier där fokus bland annat varit möjligheterna på 
landsbygden.  

Seminarierna har varit uppskattade och en av lärdomarna är att det finns ett stort behov av 
mötesplatser och nätverkande.   

 

En svårighet som funnits är att kunna nå ut. (både till personer som är utrikesfödda och de som 
arbetar med målgruppen).  
 
Merparten av vårt material finns tillgängliga på vår webbplats (www.landsbygdsnatverket.se)  

  

Identifierade behov  

Arbetsgruppen ser fortfarande att det finns behov som behöver belysas och arbetas vidare med. 
Dessa kan lösas inom landsbygdsprogrammet men också med hjälp av andra resurser:  

  

 Informera om landsbygdens möjligheter inom ramen för landsbygdsprogrammet.  
 

 Att hitta hållbara och effektiva modeller för integration i och på landsbygden.  
 

 Att vi når de etniska föreningarna i städer och tätorter för ömsesidig information och 
utbyte av varandras erfarenheter och möjligheter.  
 

 Att vi arbetar tillsammans med individer och inte ”för dom” när vi genomför projekt.  
 

 Att det tar tid att hitta formerna för arbetet med gruppen och man bör kunna fortsätta 
över längre tid, och inte riskera att läggas ner snabbt.  
 

 Att kunna etablera samarbete med de andra temagrupperna inom ramen för 
Landsbygdsnätverket då det finns kopplingar oss emellan för att optimera resurserna (då 
de är knappa).  

http://www.landsbygdsnatverket.se/


  

Förklarande och utvecklande kommentarer  

Under de år som arbetsgruppen varit aktiv så har man kunnat konstatera att integration är en 
viktig del av att bibehålla en levande landsbygd.  

 

En viktig del av gruppens arbete är nätverkande och skapade av nätverk. Både mellan de som 
arbetar med frågorna och själva målgruppen.  

 

Vi står inför en ny strukturfondsperiod och vi står kvar med behovet av att få en fungerande 
utflyttning till landsbygden. Integration tror vi är nyckeln till att få detta att fungera. Men hur 
börjar man då? Vi tycker att man ska börja med att våga fråga. Fråga etniska föreningar, fråga 
handläggare på Länsstyrelsen om deras arbete.  
Om man inte vet om att det finns en landsbygd där ute – hur ska man då kunna nå och vara en 
del av den?  

 

 

 

 

Lovisa Carneland 

Ordförande Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration.  


