Förstudie - Grön
landsbygdsintegration
Sökande

Nybrukarna ekonomisk förening

“Med det stora inflödet av människor
som flytt sina hemländer är
integration en utmaning. Integration
på landsbygden är inte alltid enkel.
Vår tanke är att både individen och
samhället gagnas av att se till hela
människan vid etablering - alltså
såväl arbete och hälsa som
utbildning”.

Projektets syfte
Syftet är att undersöka möjligheten att
kombinera snabbspår/grön
rehabilitering/företagsskola för
utlandsfödda svenskar med inriktning
på de gröna näringarna. Projektet vill
utveckla en kombinationsmodell som
ska kunna användas både lokalt och
nationellt.

Projektets mål
Målet med förstudien har varit att
identifiera var modellen ska utföras,
undersöka logistiklösningar,
identifiera aktörer och storlek på
målgruppen och formulera en
ansökan för ett genomförandeprojekt
samt försöka hitta långsiktiga
samarbetspartners.

Resultat
Totalt beviljat belopp var 246

165 422 kr

898 kr från
Landsbygdsfonden eftersom projektet har ett
starkt underifrån- och landsbygdsperspektiv.
Genom förstudien ska en modell tas fram som
sedan kan förmedlas till andra
landsbygdsområden.





Projektstöd

81 476 kr
LAG-pott

“Resultatet av förstudien är “Tolgmodellen” - en insats på tio veckor för
nyanlända som innehåller både utbildning, praktik och hälsofrämjande
aktiviteter. Insatsen är en kombinationsmodell med syftet att bidra till en
snabbare etablering i sitt nya hemland. Huvudinriktningen är gröna
näringar och fokus på individernas kompetens och behov”.
“Vi kan tydligt se att de olika delarna, praktik, utbildning och vistelse i
hälsoträdgård i förstudien är möjliga att forma till ett konkret verktyg
som matchar ett behov som Arbetsförmedlingen ser. Genom förstudiens
erfarenheter har man valt att rikta in sig på gröna näringar, praktisk
svenska och samhällskunskap istället för företagsskola och grön
rehabilitering”.
Förstudiens resultat har framförallt spridits genom personliga kontakter och
olika plattformar. “Vi är överväldigade av den positiva respons som
förstudien fått vid kontakt med det offentliga och privata. Intresset och
behovet att arbeta på det här sättet verkar vara efterlängtat på många håll”.

Vad händer nu efter projektets slut?
För nuvarande pågår det diskussioner med Arbetsförmedlingen i Växjö att
genomföra testomgångar med “Tolgmodellen”. När tid, omfattning och budget har
fastställts så finns personal redo att genomföra pilotomgångarna och analysera
dessa. “Vår förhoppning är att erfarenheterna från “Tolgmodellen” på lång sikt ska
spridas nationellt”.
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