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Landsbygdsnätverket 2014-2020
En mötesplats där erfarenheter utbyts, information sprids, kontakter knyts, 
samarbeten uppstår, lärande exempel analyseras och metoder utvecklas. 

De organisationer och myndigheter som finns i nätverket blir mer kunniga och 
handlingskraftiga, vilket i sin tur gör att de kan underlätta för sina
medlemmar och målgrupper att skapa god landsbygdsutveckling.

Gröna näringar Blåa näringar Landsbygdsutveckling

Landsbygdsprogrammet Havs- och fiskeriprogrammet Lokalt ledd utveckling



Landsbygdsnätverket 2014-2020



Exempel på nätverksverktyg
Nyhetsbrev

Webbplats

Sociala medier

Kampanjer

Filmer 

Rapporter

Träffar

Podden Landet

Tankesmedjor

Ullbaggarna

Kartläggningar

Webbinarier



Aktuella arbetsgrupper

Arbetsgrupp för samordning 

Samordningsgrupp 

Jag, 
landsbygdsutveckl
are! Innovationssupporten



Aktuella arbetsgrupper

Gröna Näringar – utökad 



Integrationsgruppen

Exempel på aktiviteter 2017-2018

• Det civila samhället, föreningsliv och 

fritidsaktiviteter

• Arbete, praktik och utbildning

• Företagande

• Boende



Exempel på aktiviteter 2017-2018

 Bidra till ökad samverkan mellan svenskt föreningsliv och etniska 

organisationer (Pilot)

 Öka kunskapen om landsbygden och dess möjligheter hos 

asylsökande/nyanlända (Pilot)

 Öka kunskapen om strukturella hinder för integration på landsbygden 

hos beslutsfattare (Seminarier)

 Stärka möjligheterna att ge utbildning till nyanlända och att information 

sprids till nyanlända om utbildning i de gröna näringarna (Enkät, 

marknadsföring)



Enkät 2018 till naturbruksskolorna



Enkät 2018 till naturbruksskolorna

Vilka är de viktigaste hindren och svårigheterna för att 

genomföra aktiviteter och utbildningar för nyanlända och 

asylsökande?

”Att få sökande från arbetsförmedlingen samt arbetsförmedlingens 

regelverk och nationella upphandlingar.”

”För sen start av svenska-utbildning, för dålig kvalitet på SFI samt dålig 

kartläggning av de nyanländas kunskaper.”

”Skolan saknar resurser.”



Enkät 2018 till naturbruksskolorna

Vilka är de viktigaste hindren och svårigheterna för att 

genomföra aktiviteter och utbildningar för nyanlända och 

asylsökande?

”Finns inget fungerande system med elevpeng och valfrihet för den 

studerande.”

”Finansiering av utbildningarna och aktiviteter kopplade till rekrytering. 

Här behövs en långsiktighet från regering och myndigheter så att 

skolarna kan bygga upp en fungerande organisation.”



Enkät 2018 till naturbruksskolorna

Hur ser möjligheten ut att få finansiering för att genomföra 

aktiviteter och utbildningar för nyanlända och asylsökande?

”Det finns en rad "buggar" i systemet och svårigheter att samordna 

resurser. Det är också olyckligt att pengarna går via myndigheter som 

jobbar i projektform och inte långsiktigt.”

”För att bygga god utbildning krävs långsiktighet. Inte korta 

projektpengar på 1 år eftersom bra personal måste anställas vilket man 

inte kan göra med projektanställningar.”



Enkät 2018 till naturbruksskolorna

Arbetar ni med upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar 

idag? Om ja - på vilket sätt och vilka erfarenheter har ni?

”Svårt med samarbete med AF.”

”I samarbete med Eductus som varit bra men tar slut september 2018.”

”Goda erfarenheter av trädgård och lantbruk. Sista 

skogsmodulsupphandlingen var katastrof.”

”Vi svarar på anbud. Vår upplevelse är att Arbetsförmedlingen enbart 

bryr sig om kostnaden men inte kvaliteten på utbildningen.”



Enkät 2018 till naturbruksskolorna

Arbetar ni med upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar 

idag?. Om ja - ser ni behov av och/eller möjligheter till samverkan 

med andra skolor?

”Ja både behov och möjlighet.”

” Behov av att samordna och samverka med andra skolor. Behovet av en 

samordnare/funktion som kan hjälpa till med administrering och 

samordning.”

” Behov av att samordna och samverka med andra skolor. Behovet av en 

samordnare/funktion som kan hjälpa till med administrering och 

samordning.



Kontaktuppgifter
Web: www.landsbygdsnatverket.se
Facebook: facebook.com/landsbygdsnatverket
Twitter: @landsbygdsnatve

Per Hasselberg Maria Elinder
per.hasselberg@fyrbodal.se maria.elinder@naturbruk.se



Hur går vi vidare?


