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Sammanfattning
Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.
Integrationsbegreppet i Sverige har kommit att förknippas med etnicitet, trots att den
ursprungliga betydelsen är vidare än så. Skälet är att utrikes födda har lägre
sysselsättningsgrad och oftare är arbetslösa än svenskar i genomsnitt. Invandrade kvinnor är
arbetslösa i högre grad än invandrade män. I Jönköpings län var arbetslösheten bland utrikes
födda ca 20 % i maj 2014. Detta är en viktig orsak till bristande integration och social
sammanhållning.
Forskning visar att synen på utrikes födda kvinnor är väldigt förenklad och att de därför på ett
systematiskt sätt diskrimineras på arbetsmarknaden. Utrikes födda kvinnor är arbetslösa i
högre grad än män.
Förstudien har genomförts för att visa möjligheterna att i ett genomförandeprojekt skapa
systemintegration genom att starta nya verksamheter genom stadsnära odling av ekologiska
grönsaker, kryddor, frukt och bär. Odlingarna kan t ex finnas i kommunernas
bostadsområden. Sådana verksamheter skulle bidra till en både socialt och ekologiskt hållbar
samhällsutveckling.

FRIRPT v.1 [1415970399412] d.FRIRPT v.1
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Grundkonceptet är att arbetslösa utrikes födda ska använda sina befintliga kunskaper, och
skaffa sig nya, i odling och försäljning av ekologiska livsmedel. Man ska som komplement
också kunna ta hand om ekologiska livsmedel som annars skulle slängas och inte tas till vara.
Produktionen ska på så sätt vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Odlingsföretaget
skall fungera som ett verktyg för att skapa nya jobb och därmed systemintegration.
I förstudien har vi utgått från det bredare perspektiv på integration och social sammanhållning
som redovisas i en kunskapsöversikt från 2012, ”Att främja integration och social
sammanhållning”, framtagen av Malmö Högskola på uppdrag av SKL, Sveriges Kommuner och
Landsting. Ansvariga för översikten var Mikael Stigendal och Martin Grander. Perspektivet
bygger på tre kriterier.
Det första kallas potential- och orsakskriteriet och det ställer krav på att åtgärder fokuserar på
underliggande orsaker till problemen samt tar vara på erfarenheter, kunskaper och
kompetenser hos olika aktörer och syftar till att göra ”med” istället för ”för”.
Det andra kriteriet kallas för det dubbla integrationskriteriet och med det menas att åtgärder
ska syfta till att åstadkomma såväl en social integration som systemintegration, det vill säga
såväl en känsla av delaktighet som faktisk delaktighet.
Det tredje kriteriet kallas det relationella kriteriet och det handlar om att åtgärder ska syfta till
att skapa social sammanhållning mellan grupper med skillnader i levnadsvillkor i olika delar av
staden eller regionen. Det vill säga att de ska syfta till att bryta den segregation som har
uppstått som en följd av relationen mellan utanförskap och samhällets innanförskap.
Slutsatsen i kunskapsöversikten är att åtgärder som syftar till integration och social
sammanhållning ska sträva efter att uppfylla dessa tre kriterier. Projektet kommer tydligt att
arbeta med de två första kriterierna men har även ambitionen att uppfylla det tredje kriteriet.
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Utbildningsmaterial kring ekologisk odling i både växthus och på friland har inventerats.
Ambitionen var att ta fram en struktur för utbildning i odling, förädling, marknadsföring,
företagande, svenska för invandrare som kan användas i ett genomförandeprojekt. En sådan
påbörjades också men arbetet visade att en sådan gemensam struktur inte är nödvändig.
Förutsättningarna i de olika kommunerna är olika och kräver flexibilitet. Vi har istället tittat på
befintligt utbildningsmaterial från bl a Jordbruksverket, Hushållningssällskapet, ABF och
Coompanion. För SFI-utbildningen kommer det att behövas en anpassning i varje kommun
eftersom organiseringen ser olika ut i kommunerna. Möjlighet till praktik i kombination med
utbildning har undersökts och ekonomiska kalkyler för odling har tagits fram.
Vår bedömning är att det finns mycket bra utbildningsmaterial och utbildare att tillgå, både för
odling och för ekonomiska förutsättningar.
Förstudien visar att efterfrågan på ekologiska livsmedel har ökat kraftigt i landet. Under första
halvåret 2014 ökade försäljningen i detaljhandeln med ca 30%. Frukt och grönt är en av de
kategorier där ekoförsäljningen går särskilt bra. Även efterfrågan från restauranger ökar.
(Källa: EkoWeb, oberoende, opolitisk marknadsanalytiker med expertområde ekologisk
odling, produktion, försäljning och marknad).
En genomgång av material och regelverk för primärproduktion av livsmedel har gjorts liksom
av regler för KRAV-certifiering och EU’s regler för eko-certifiering.
De marknadsmässiga förutsättningarna för att lyckas med en etablering av odlingar är enligt
vår bedömning goda.

ESF Slutrapport genomförande 20111010 Ver 1.03

Intresset från restauranger och butiker att delta i ett genomförandeprojekt har varit stort.
Restaurangerna efterfrågar i ökad utsträckning ekologiska och lokala råvaror. Man har ibland
svårt att få tag i det man behöver och vissa restauranger odlar själva i t ex en kolonilott.
Bland butikerna har responsen varit mer blandad. Ekologiska varor att sälja är man generellt
intresserade av. Även här finns en brist i utbudet idag.
När det gäller att lämna ifrån sig varor som riskerar att behöva slängas är man mer tveksam.
En del anger att det sällan blir något över av ekologiska grönsaker medan andra anger
konkurrensskäl och livsmedelssäkerhetsskäl. Som ett alternativ till att ta vara på befintligt
överskott har vi undersökt möjligheten att producera mer än vad som finns avsättning för
direkt. Överskottet används då för att förädla på olika sätt. Här finns även möjlighet att
använda traditionella metoder för bevarande av livsmedel.
Intresset från de kontaktade kommunerna är stort. Åtta kommuner har visat intresse för att
samverka kring idén i ett genomförandeprojekt. Det finns lämplig odlingsbar mark i dessa
kommuner. I Jönköpings kommun finns två – tre områden klara att börja odlas och man har
även tagit fram en plan för stadsodling. Projektbeskrivning med avsiktsförklaring har tagits
fram. Diskussion kommer att föras med ytterligare 2-3 kommuner om medverkan i ett
genomförandeprojekt.
Även intresset från målgruppen, för att starta upp och driva ekologisk odling, har varit relativt
stort. Kontakter har tagits genom ABF’s befintliga mötesplatser i olika bostadsområden i de
aktuella kommunerna. I fyra av kommunerna har enkäter genomförts med potentiella
deltagare i ett genomförandeprojekt. Intresset har varit relativt stort. Värdet av positiva svar
är svårbedömt och avgörs först när det blir dags att lämna en ansökan om att få delta i
projektet. Vår bedömning är att det inte kommer att vara svårt att hitta tillräckligt många
lämpliga deltagare med de förutsättningar som kommer att finnas.
Kontakterna med Miljöresurs Linné har varit mycket värdefulla. Deras erfarenhet från bl a
projekt ”Ekobacken” i Växjö ger kunskap om både organisering, samarbete med kommunen,
odlande och marknadsföring. Kontakterna har lett till ett önskemål om att utöka
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genomförandeprojektet till Kronobergs län vilket vi ser som en styrka. Diskussionerna har
även lett till att idén utvecklats, t ex genom att uppstartsprocessen kan genomföras i två steg
med olika mål och utbildningsupplägg.
Även kontakt med ett stadsodlingsprojekt som drivs av EU-parlamentets jordbruksutskott har
skapats via samarbete med Miljöresurs Linné. Kontakten kan ge möjlighet till transnationella
aktiviteter i ett genomförandeprojekt.
Sammantaget har förstudien visat att ursprungsidén, att skapa systemintegration genom att
starta och driva odling av ekologiska livsmedel, är genomförbar. Responsen från samtliga
intressenter, dvs kommuner, livsmedelsbutiker, restauranger, organisationer och forskare, har
varit positiv och i flera fall mycket positiv. Den tydliga kopplingen till relevant forskning och
att utgå från behov på marknaden uppfattas som viktigt. Förstudien har även gett ny kunskap
som utvecklar idén

Projektets resultat
- Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring.
- Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre
sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ
verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna
av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit.
- Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till?
- Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och
system- och strukturnivå?
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Integrationsbegreppet i Sverige har kommit att förknippas med etnicitet, trots att den
ursprungliga betydelsen är vidare än så. Skälet är att utrikes födda har lägre
sysselsättningsgrad och oftare är arbetslösa än svenskar i genomsnitt. Invandrade kvinnor är
arbetslösa i högre grad än invandrade män. I Jönköpings län var arbetslösheten bland utrikes
födda ca 20 % i maj 2014. Detta är en viktig orsak till bristande integration och social
sammanhållning.
Forskning visar att synen på utrikes födda kvinnor är väldigt förenklad och att de därför på ett
systematiskt sätt diskrimineras på arbetsmarknaden. Utrikes födda kvinnor är arbetslösa i
högre grad än män.
En av utmaningarna är att många i målgruppen har låg utbildningsbakgrund från hemlandet.
Krig och konflikter har gjort att människor inte kunnat gå i skolan. Flickor och kvinnor har
hindrats att utbilda sig av kulturella traditioner och fattigdom. Fokus i ett
genomförandeprojekt kommer därför att vara att ta vara på de kunskaper och erfarenheter
man har med sig från sina ursprungsländer och omsätta dem i en svensk omgivning så att de
kan försörja sig på eget arbete och företagande.
Även språket är en utmaning varför SFI kommer att integreras i ett genomförandeprojekt.
En av ambitionerna med projektet är att göra skillnad genom strategisk påverkan gällande
integrationsarbete i kommuner. Vidare skall aktuell forskning tas tillvara i ett
genomförandeprojekt och även ny kunskap skall kunna spridas via forskare som på olika sätt
knyts till projektet.
Förstudien vill visa möjligheterna att i ett genomförandeprojekt skapa systemintegration
genom att starta och driva odling av ekologiska livsmedel. I förstudien har vi undersökt
förutsättningarna för kommande företag och varaktiga jobb.
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Grundkonceptet är att arbetslösa utrikes födda ska använda sina befintliga kunskaper, och
skaffa sig nya, i odling och försäljning av ekologiska livsmedel. Man ska som komplement
också kunna ta hand om ekologiska livsmedel som annars skulle slängas och inte tas till vara.
Produktionen ska på så sätt vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Odlingsföretaget
skall fungera som ett verktyg för att skapa nya jobb och därmed systemintegration.
Förutsättningarna ser olika ut i kommunerna. Olikheter i marknadsförutsättningar,
språkkunskap, erfarenhet av odling, etc kommer att påverka möjligheterna att lyckas med
verksamheterna. Därför behöver arbetet vara flexibelt.
Under genomförandeprojektet ska odlade och förädlade produkter säljas via redan existerande
kanaler på marknaden. Nyetablering av försäljningsställen kan också vara en väg. Den trend
som finns i samhället att välja ekologiskt och närproducerat ska tas till vara av dem som
startar nya företag.
Coompanion Jönköpings län kommer att överväga en organisation som grupperna kan
använda som bas för sin verksamhet som ett alternativ till att starta eget företag. Svenska för
invandrare (SFI) och utbildning inom odling och förädling ska ingå i projektet. Även utbildning
i hur man startar och driver eget företag skall ingå.
I ett genomförandeprojekt kan det bli aktuellt med transnationella aktiviteter.
I förstudien har vi särskilt uppmärksammat forskning som visar att synen på kvinnor som
invandrar är väldigt förenklad och att de därför på ett systematiskt sätt diskrimineras.
Under förstudien har vi etablerat kontakter med kommuner i Jönköpings och Kronobergs län,
Arbetsförmedlingen, livsmedelsföretag, restauranger, potentiella deltagare, forskare och
Miljöresurs Linné.
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Vi har undersökt förutsättningarna för att starta nya verksamheter genom stadsnära odling av
ekologiska grönsaker, kryddor, frukt och bär. Odlingarna kan t ex finnas i stadsnära lägen
men även i kommunernas bostadsområden.
Utbildningsmaterial kring ekologisk odling i både växthus och på friland har inventerats.
Mycket relevant informations- och utbildningsmaterialmaterial har tagits fram av
Jordbruksverket. Diskussion har förts med Hushållningssällskapet Jönköpings län och med
FOBO, Förbundet Organisk Biologisk Odling, kring utbildning. Även befintligt
utbildningsmaterial hos ABF har ingått. Möjlighet till praktik i kombination med utbildning har
undersökts och ekonomiska kalkyler för odling har tagits fram.
Vår bedömning är att det finns mycket bra utbildningsmaterial och utbildare att tillgå, både för
odling och för ekonomiska förutsättningar.
Förstudien visar att efterfrågan på ekologiska livsmedel har ökat kraftigt i landet. Under första
halvåret 2014 ökade försäljningen i detaljhandeln med ca 30%. Frukt och grönt är en av de
kategorier där ekoförsäljningen går särskilt bra. Även efterfrågan från restauranger ökar.
(Källa: EkoWeb, oberoende, opolitisk marknadsanalytiker med expertområde ekologisk
odling, produktion, försäljning och marknad).
En genomgång av material och regelverk för primärproduktion av livsmedel har gjorts liksom
av regler för KRAV-certifiering och EU’s regler för eko-certifiering.
De marknadsmässiga förutsättningarna för att lyckas med en etablering av odlingar är enligt
vår bedömning goda.
Intresset från restauranger och butiker att delta i ett genomförandeprojekt har varit stort.
Restaurangerna efterfrågar i ökad utsträckning ekologiska och lokala råvaror. Man har ibland
svårt att få tag i det man behöver och vissa restauranger odlar själva i t ex en kolonilott.
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Bland butikerna har responsen varit mer blandad. Ekologiska varor att sälja är man generellt
intresserade av. Även här finns en brist i utbudet idag.
När det gäller att lämna ifrån sig varor som riskerar att behöva slängas är man mer tveksam.
En del anger att det sällan blir något över av ekologiska grönsaker medan andra anger
konkurrensskäl och livsmedelssäkerhetsskäl. Som ett alternativ till att ta vara på befintligt
överskott har vi undersökt möjligheten att producera mer än vad som finns avsättning för
direkt. Överskottet används då för att förädla på olika sätt. Här finns även möjlighet att
använda traditionella metoder för bevarande av livsmedel.
Intresset från de kontaktade kommunerna är stort. Åtta kommuner har visat intresse för att
samverka kring idén i ett genomförandeprojekt. Tillgången på lämplig odlingsbar mark i dessa
kommuner är god. I Jönköpings kommun finns två – tre områden klara att börja odlas och
man har även tagit fram en plan för stadsodling.
Projektbeskrivning med avsiktsförklaring har tagits fram.
Diskussion kommer att föras med ytterligare 2-3 kommuner om medverkan i ett
genomförandeprojekt.
Forskning visar att en del kommuner arbetat framgångsrikt med integration genom att skapa
förutsättningar för arbete och utbildning. De kommunala bostadsbolagen har ofta varit
drivande i åtgärderna, men för att kunna arbeta övergripande och uppfylla flera kriterier (se
nedan) krävs i många fall ett utökat samarbete i form av en så kallad integrerad
stadsutveckling där kommunerna driver utvecklingen.
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Även intresset från målgruppen, för att starta upp och driva ekologisk odling, har varit relativt
stor. Kontakter har tagits genom ABF’s befintliga mötesplatser i olika bostadsområden i de
aktuella kommunerna.
Förstudien har fått relativt stort genomslag hos de intressenter som varit inblandade.
Kontakterna med utrikes födda har skett vid de mötesplatser som ABF har i flera kommuner.
Vid intervjuer om intresse att delta i ett genomförandeprojekt har det skapats positiva
förväntningar. Även hos restauranger och butiker har idéerna väckt intresse, både de
affärsmässiga och de sociala.
Men det största genomslaget har vi fått från kommunerna. Det är uppenbart att det
redovisade sättet att arbeta med integration, som utgår från forskning och behov på
marknaden, är mycket intressant och något som man ser stor nytta med. Diskussionerna om
hur man kan bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom integrationsarbetet
har väckt stort intresse.
Syfte och mål med projektet
- Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat.
- Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa
mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer,
beteende etc.
- Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt?
- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur
detta har påverkat projektbudgeten.
Syftet med förstudien är att visa möjligheterna att i ett genomförandeprojekt starta och driva
odling av ekologiska livsmedel. Förstudien skall visa förutsättningarna för kommande företag
och varaktiga jobb och därmed systemintegration.
Syftet är vidare att informera om och knyta kommuner, deltagare och forskare till ett
genomförandeprojekt.
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Målsättning med ett kommande genomförandeprojektet är:
- att fler arbetslösa utrikes födda i länet ska gå från dagens läge med försörjningsstöd till att
driva företag som inriktar sig i första hand på odling och produktion av ekologiska livsmedel
samt försäljning av dessa. Detta skapar systemintegration där deltagarna fullt ut deltar i
samhället.
- att framförallt kvinnor och äldre män med utländsk bakgrund ska ha samma möjligheter
som svenskfödda att finna arbete och försörjning via anställning eller som företagare och
därmed få möjlighet att känna gemenskap och trygghet i samhället. Utanförskapet minskar.
Systemintegration uppnås.
- att fler ekologiska varor odlas och förädlas. Samarbetet med livsmedelskedjor och
restauranger går ut på att öka tillgången på ekologiska livsmedel och att en del av det som
idag kasseras istället skall kunna förädlas och säljas.
-att ett koncept utvecklas för hur man på andra platser ska kunna arbeta på liknande sätt för
att fler skall komma i försörjning genom anställning eller företagande.
Samtliga mål i förstudien har i huvudsak uppnåtts. Dessutom har intressenter i Kronobergs
län tillkommit. Arbetet har även inneburit att ursprungsidén har utvecklats.
Förutsättningarna för ett deltagande i ett genomförandeprojekt har undersökts i tio kommuner
i varierande grad. Avsiktsförklaring har utformats och kommer att diskuteras med
intresserade kommuner i samband med processen för ett genomförandeprojekt.
Kommunernas åtaganden kommer att vara olika då man har olika förutsättningar.
Samtliga kommuner har tillgänglig odlingsbar mark som lämpar sig för ekologisk odling. Både
i bostadsområden och i andra stadsnära läge. Mark i anslutning till historiska anläggningar
som t ex redan befintliga växthus eller liknande, har bara hittats i en kommun.
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Undersökningen av intresset från restauranger och livsmedelsbutiker, att få tillgång till lokalt
odlade ekologiska grönsaker och kryddor, har gett positivt resultat. Avsiktsförklaringar har
utformats och kommunicerats med några av företagen. Avsiktsförklaringen innebär en
samverkan under tre år.
I fyra av kommunerna har enkäter genomförts med potentiella deltagare i ett
genomförandeprojekt. Intresset har varit relativt stort. Värdet av positiva svar är svårbedömt
och avgörs först när det blir dags att lämna en ansökan om att få delta i projektet. Vår
bedömning är att det inte kommer att vara svårt att hitta tillräckligt många lämpliga deltagare
med de förutsättningar som kommer att finnas.
Dialogen med forskaren Martin Grender, Malmö Högskola har varit mycket positiv. Han tycker
att idén är intressant och kan gärna tänka sig att han, eller någon annan forskare knuten till
högskolan, deltar som aktionsforskare i ett genomförandeprojekt.
Även kontakten med Lena Grip, Karlstad Universitet vad gäller jämställdhet har varit mycket
positiv. Hon vill gärna följa ett genomförandeprojekt som följeforskare eller i någon annan
form.
Kontakter med nätverket Samverkan Integration vid Linnéuniversitet har skett vid ett möte
och sedan genom att ta del av information. Ytterligare kontakter har inte varit möjliga pga
tidsbrist.
Kontakterna med Miljöresurs Linné har varit mycket värdefulla. Deras erfarenhet från bl a
projekt ”Ekobacken” i Växjö ger kunskap om både organisering, samarbete med kommunen,
odlande och marknadsföring. Kontakterna har lett till ett önskemål om att utöka
genomförandeprojektet till Kronobergs län vilket vi ser som en styrka. Diskussionerna har
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även lett till att idén utvecklats, t ex genom att uppstartsprocessen kan genomföras i två steg
med olika mål och utbildningsupplägg.
Även kontakt med ett stadsodlingsprojekt som drivs av EU-parlamentets jordbruksutskott har
skapats via samarbete med Miljöresurs Linné. Kontakten kan ge möjlighet till transnationella
aktiviteter i ett genomförandeprojekt.
Ambitionen var att ta fram en struktur för utbildning i odling, förädling, marknadsföring,
företagande, svenska för invandrare som kan användas i ett genomförandeprojekt. En sådan
påbörjades också men arbetet visade att en sådan gemensam struktur inte är nödvändig.
Förutsättningarna i de olika kommunerna är olika och kräver flexibilitet. Vi har istället tittat på
befintligt utbildningsmaterial från bl a Jordbruksverket, Hushållningssällskapet, ABF och
Coompanion. För SFI-utbildningen kommer det att behövas en anpassning i varje kommun
eftersom organiseringen ser olika ut i kommunerna.
Sammantaget har förstudien visat att ursprungsidén, att skapa systemintegration genom att
starta och driva odling av ekologiska livsmedel, är genomförbar. Responsen från samtliga
intressenter, dvs kommuner, livsmedelsbutiker, restauranger, organisationer och forskare, har
varit positiv och i flera fall mycket positiv. Den tydliga kopplingen till relevant forskning och
att utgå från behov på marknaden uppfattas som viktigt. Förstudien har även gett ny kunskap
som utvecklar idén.
Under arbetet med förstudien har kunskapen om integrationsfrågornas komplexitet
fördjupats. Detta gäller både internt och externt.
Inga större avvikelser mot verksamhetsplan eller budget. Vi har haft en viss tidsförskjutning i
genomförandet.
Arbetssätt
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Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra
aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som
ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i
projektet.
Arbetssättet har varit personliga besök för intervjuer och diskussioner med intressenterna
restauranger, butiker och kommuner. Enkäter har gjorts med potentiella deltagare i ett
genomförandeprojekt. Insamling av statistik, information om ekologisk trädgårdsodling,
aktuell forskning inom integration och jämställdhet.
Att arbeta med integration med företagande som verktyg och med stöd i relevant och aktuell
forskning har skapat mycket positiv respons i diskussionerna med kommuner. Att kombinera
social och ekologisk hållbarhet i idén har upplevts som en styrka.
Deltagande aktörer i projektet
Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de
konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete.
Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas
sammansättning. Hur har grupperna fungerat?
Coompanion Jönköpings län, projektägare, projektledning
ABF Jönköpings län, mötesplatser för målgruppen, projektkoordinator
Miljöresurs Linné, kunskap ekologisk stadsodling
Hushållningssällskapet Jönköpings län, kunskap och utbildning ekologisk odling
Malmö Högskola, forskning integration och urbana projekt
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Karlstads Universitet, forskning jämställdhet o integration
Kommuner, pot samarbetspartner genomförande
Projektgruppen har bestått av en projektledare och en projektkoordinator. Befintlig personal
från ABF har deltagit vid träffar på mötesplatserna i kommunerna.
Jämställdhetsintegrering
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och
utmaningar under arbetets gång.
Vi har i förstudien särskilt uppmärksammat Lena Grips forskning (Karlstads Universitet) som
visar att synen på kvinnor som invandrar är väldigt förenklad och att de därför på ett
sytematiskt sätt diskrimineras. Lena Grip är intresserad av att som forskare följa ett
genomförandeprojekt, dels för att bidra med befintlig kunskap, men även för att skapa ny.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt.
Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.
Förstudien har inte haft några deltagare varför något direkt arbete med tillgänglighet inte har
varit aktuellt. I genomförandeprojektet är ambitionen att deltagarna skall ges samma
möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och ha inflytande i processen oavsett eventuella
funktionshinder eller språkliga hinder. De kommer också att själva få ta del av hur de kan
arbeta med tillgänglighet för att nå fler kunder och samarbetspartners.
Regionala prioriteringar
Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.
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Förstudien adresserar två av de fyra utvecklingsstrategier som finns i den nyligen antagna
regionala utvecklingsstrategin, RUS, för Jönköpings län. Dessa är ”Ett inkluderande samhälle”
och ”Ett breddat näringsliv”. Följande utdrag belyser detta:
Ett inkluderande samhälle
Mål: Alla människor har möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och
hälsofrämjande samhälle.
Delstrategi: Ett inkluderande samhälle
Ett inkluderande samhälle är ett starkt samhälle. Det bygger på att alla grupper av människor
fungerar tillsammans, accepterar varandras likheter och känner tillit. Social sammanhållning
uppnås genom människors lika möjligheter att delta och bidra i samhället. Att öka människors
delaktighet är viktigt, inte bara ur demokratisk synvinkel utan också ur ett
folkhälsoperspektiv. Grundförutsättningar är tillgång till arbete och bostäder, offentlig sektor
med hög måluppfyllelse, väl fungerande trygghetssystem och tolerans.
Ett breddat näringsliv
Mål: En bred, dynamisk och kreativ företagsamhet bidrar till en hållbar utveckling genom nya
verksamheter …..
Breddningen av näringslivet omfattar också utvecklingen av gröna näringar och
landsbygdsföretag. Exempel på dessa är matproduktion, fiskenäring, handel och service.
Ett genomförandeprojekt kommer att ha en mycket stark koppling till båda prioriteringarna.
Spridning och påverkansarbete
Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete.
- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till?
- Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet?
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- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör
göra det?
Information om projektet har spridits genom Coompanions hemsida, facebook-sida och
nyhetsbrev. Vid projektträffar anordnade av Regionförbundet (för ESF-projekt) och vid
nätverksträffar med Länsstyrelsen Jönköpings län för aktörer inom matsektorn.
Personliga möten med företrädare för kommuner, Arbetsförmedlingar, Högskolan Malmö,
Seminari Miljöresurs Linné, Växjö.
Extern utvärdering
Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket
stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?
Inte aktuellt
Egenutvärdering
Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för
projektledningen och hela projektet?
Löpande uppföljning och utvärdering av genomförande enligt projektplan.
Kommentarer och tips
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och
varför?
En tydlig idé om vad vi vill uppnå efter förstudien har varit en tillgång i all kommunikation
med alla intressenter. Idéns koppling till forskning och till behov på marknaden har varit viktig
i kommunikationen.
Kontaktpersoner
Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?
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Ronny Korsberg, Marie Brander, Coompanion Jönköpings län
Lena Nätt, ABF Jönköpings län

