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Bilaga 2 Slutrapport 2017-01-01 till 2019-05-31 

 

Uppföljning av syfte och mål 
 

Syfte: Projektet ska ge ett ökat engagemang för bygdens utveckling på Söderslätt och bidra 

till jämställd regional tillväxt för kvinnor och män oberoende av ålder och etnicitet och med 

ett stad-land perspektiv. 

Kommentar: Seminarierna och slutkonferensen har bidragit till detta syfte. Mötesplatserna 

för kvinnor har bidragit till syftet och även ett perspektiv stad-land. Kursen har bidragit till att 

vidareutveckla ett aktivt engagemang med nya kunskaper och erfarenhetsutbyte hos de 

deltagande föreningarna.  

Syfte: Deltagande kvinnor med utländsk bakgrund ska förbättra sina möjligheter till egen 

försörjning genom att få kunskap om landsbygden som möjlig arbetsmarknad och få arbeta 

med sin anställningsbarhet och matchning alternativt med företagande som väg till 

integration och egen försörjning. 

Kommentar: Arbetsmarknaden för kvinnor med utländsk bakgrund har varit ett viktigt 

område som funnits med på båda seminarierna och den avslutande konferensen, olika projekt 

och insatser på området har presenterats och diskuterats. 

Mötesplatserna 2017 och i viss mån 2018 har gett kunskaper om landsbygden som arbets-

marknad. Deltagarna på Mötesplatsen 2017 var i flera fall SFI-deltagare och kunde därför inte 

börja arbeta. Någon hade extratjänst och ytterligare någon har fått extratjänst efter kursen. Att 

konkret gå vidare till arbete eller studier väntade i flera fall på att komma igenom SFI. 

 

Två deltagare från Mötesplatsen 2017 gjorde presentationer på rekryteringsträffen i mars 2018 

till nästa Mötesplats. Genom att de gått kursen fick de en möjlighet att synas och tala svenska 

inför en grupp. Deras föreläsningar hade kvinnoperspektiv och handlade om kvinnors liv och 

drivande, starka kvinnor och förebilder för kvinnor i deras resp ursprungsländer. 

Deltagarna på 2018 års Mötesplats, två kvinnor som var nyanländ resp invandrare hade viss 

nytta av de två träffarna. För den kvinna som var invandrare har samtal förts om praktik i 

projektet vid möten med henne och hennes coach i en rehabiliteringsaktivitet som hon deltar i 

via arbetsföremedlingen. Aktivitetsperioden var under avslutning och det blev därför ingen 

praktik. 
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En nysvensk deltagare från Mötesplatsen 2017 och två svenska deltagare från Mötesplatsen 

2018 deltog i seminariet 21 augusti 2018. 

 

Syfte: Projektet ska ge stöd, stimulans och inspiration till nuvarande och blivande ledare/ 

eldsjälar i det lokala utvecklingsarbetet. Deltagarna ska genom kunskaper/ 

erfarenhetsutbyte/inspiration stå bättre rustade i att vara en motor i sina resp lokala 

resurscentra, sina föreningar eller organisationer för att utveckla och driva projekt som 

utvecklar föreningen, organisationen, samhället och sysselsättningsmöjligheterna lokalt.  

Projektet ska samla kreativa och innovativa idéer, väcka entusiasm, ge redskap, metoder och 

kunskap och genom utbildning av ett antal lokala utvecklingsaktörer, kvinnor och män 

inspirera till utveckling av befintlig verksamhet och bygdens utveckling och därmed leda även 

till jobbskapande.  

Kommentar: Kursen har bidragit till att vidareutveckla ett aktivt engagemang med nya 

kunskaper och erfarenhetsutbyte hos de deltagande föreningarna och eldsjälarna. 

Föreläsningarna har fokuserat på att ge inspiration samt kunskaper om var det finns 

möjligheter till stöd i form av kunskap och dialog samt ekonomiskt stöd. Deltagarna har varit 

positiva till innehållet och sagt att de lärt sig mycket.   

Även seminarierna och slutkonferensen har bidragit till detta syfte.  

Syfte: Arbetet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv och ska ge deltagarna kompetens att 

tänka jämställt. 

Kommentar: Seminarierna och slutkonferensen har berört jämställdhetsperspektivet, särskilt 

med tanke på möjligheter och insatser för kvinnor med utländsk bakgrund. Jämställdhet var 

en del i presentationerna på seminarierna och slutkonferensen. 

 

Kursboken Kvinnor på Söderslätt som var kurslitteratur på Mötesplatserna 2017 och 2018 gav 

kunskaper om svensk kvinnohistoria och kvinnors liv i Sverige. Det uppfattades som 

intressant och diskuterades av deltagarna med jämförelser med den egna kulturen. På 

Mötesplatsen 2018 presenterade Region Skåne sitt arbete för jämställd regional utveckling. 

Båda seminarierna hösten 2018 lyfte jämställdhetsfrågor i presentationer och diskussioner. 

Kursen har till viss del belyst frågan. 

Mötesplatsen i Skurup 27 februari 2019 hade en del av programmet om kvinnors liv på 

Söderslätt och i det lyftes jämställdhetstankar.  

 

Syfte: Projektet ska bidra till att skapa horisontell samverkan mellan olika 

utvecklingsgrupper på Söderslätt.  

Kommentar: Seminarierna skapade en mötesplats både för aktörer på Söderslätt och för 

personer i andra kommuner i Skåne som arbetar med nya svenskar och integration i 

kommunal verksamhet, på HVB-hem och i studieförbund. Slutkonferenser blev också en bred 

mötesplats med erfarenhetsutbyte och dialog.  

Kursen har bidragit till utbyte av erfarenheter och diskussion av samarbeten mellan kursens 

deltagare, som alla kommer från Söderslätt. Fem av de deltagande föreningarna har tankar om 

samarbete i sina verksamheter. Flera deltagare från en av föreningarna deltog på de träffar 

FemNet arrangerade inom projektet i Skurup i mars och april 2019. 

Syfte: Det ska öppna för en dialog med nya svenskar med fokus på kvinnor och därmed väcka 

möjligheter och alternativ både för ”gamla” och nya svenskar. 

Kommentar: Framför allt Mötesplatserna har arbetat med denna dialog. Seminarierna och 

slutkonferensen har även gjort det mera indirekt genom att visa på metoder och arbetssätt. 
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Långsiktiga mål, projektet ska: 

 visa på metoder för hur utvecklingsarbete kan förverkligas samt ge fördjupade insikter 
i strategier och metoder för lokalt utvecklingsarbete t ex lokala utvecklingsprogram 

och LEA-metoden (Lokal Ekonomisk Analys) 

Kommentar: LEA har presenterats på kursen, som metoden och praktiskt exempel 

 

 bidra till en hållbar utveckling där arbetet för lokal utveckling kan bedrivas på lika 
villkor – jämlika och jämställda villkor för unga - gamla, flickor - pojkar, kvinnor - 

män och människor av olika etniska ursprung 

Kommentar: Berördes i olika dela på Mötesplatsen 2017, 2018, 2019, seminarium 1, 

seminarium 2 samt på slutkonferensen. 

 

 inspirera till jobbskapande lokalt 

Kommentar: Jobbskapande var tema för seminarium 2 samt på slutkonferensen. Det 

var också en del av temat på seminarium 1. 

 

 inspirera till nätverksbyggande och samverkan mellan olika lokala grupper för tillväxt 
samt stimulera och stärka förutsättningarna för erfarenhets- och idéutbyte 

Kommentar: Seminarium 1, seminarium 2, kursen och slutkonferensen har bidragit 

till detta mål 

 

 ge stöd till deltagarna för en aktiv dialog med kommuner och andra myndigheter och 
organisationer kring dessa frågor 

Kommentar: Kursen har haft föreläsare från många viktiga aktörer som har gett 

deltagarna information och kontaktpersoner. Möten och konkreta diskussioner fanns 

också på seminarierna och slutkonferensen. 

 

 sprida kunskaper och erfarenheter samt vidga perspektiven på den sociala ekonomin 
Kommentar: Detta mål berördes på Mötesplatsen 2017 genom diskussion om Yalla-

verksamhet, besök hos Yalla Sjöbo ett arbetsintegrerande socialt företaget, i 

seminarium 1 och i seminarium 2, där medverkande föreläsare var goda exempel på 

arbetet i den sociala ekonomin, studiebesök hos Yalla Sofielund. 

 

 dokumentera arbetet och resultaten i en inspirationsbok för lokal utveckling och 

jobbskapande med konkreta tips på metoder och arbetssätt 

Kommentar: Det finns en omfattande dokumentation av arbetet, utvecklade metoder 

och resultat i projektet. Projektet summerades i dokumentationer från de olika 

aktiviteterna som deltagarna fick del av under kursernas gång respektive efter 

seminarier och slutkonferens. 

Ett bibliotek med koncept och metoder som projektöversikt, kursplaner, program och 

resultat baserade på erfarenheter och goda exempel från projektet och diskussioner på 

seminarierna har tagits fram. All dokumentation finns på projektets webbplats. 

En planering av upplägget för en inspirationsbok har gjorts. Det har inte funnits 

arbetstid eller medel i projektet att ta fram en inspirationsbok. 

 

Kortsiktiga mål: 

• 15 personer ska delta i och genomföra utbildningen, som ges i form av en studiecirkel 
med 6 träffar. Minst 12 och max 20 deltagare samt gärna mer än en deltagare från 

varje förening/nätverk. 
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Kommentar: Kursen har 10 deltagare från nio föreningar. (Vid kursstart var antalet 

anmälda 14 deltagare från 10 föreningen.) Två av deltagarna kom från samma 

förening. Kursen omfattade 6 träffar 

 

• Minst 10 av deltagarna ska starta/genomföra ett utvecklingsprojekt i sitt 
resurscentrum, förening, nätverk eller utvecklingsgrupp. 

Kommentar: Samliga deltagare har diskuterat, fått coachning och utvecklat idéer. I 

flera fall även sökt och två föreningar har fått medel till genomförande. 

 

• 10 personer ska delta i studiecirkel med 5 träffar för att skapa mötesplatser för kvinnor 
på Söderslätt och utlandsfödda kvinnor. Cirkeln kan genomföras två gånger. Dessa 

möten kan för de deltagare som så önskar, övergå till en eller flera egenstyrda 

utvecklingsgrupper s k success teams med 4-6 deltagare per grupp. 

Kommentar: 

2017: En kurs med 6 träffar har genomförts med 9 deltagare, varav sex nyanlända 

kvinnor. Flertalet deltog i ett success team med två träffar. 

2018: En kort kurs har genomförts med 6 deltagare, varav en nyanländ kvinna och en 

invandrare. Den avslutades pga få deltagare, ej aktuellt att starta något success team. 

2019: Tre träffar med inspirationspresentationer för att uppmuntra till möten mellan 

svenskar och nya svenskar genomfördes under våren. 

 

• Minst 3 kvinnor ska ha påbörjat eller startat företag 

Kommentar: 

2017: Av deltagarna på Mötesplatsen var ingen i fas att starta företag. Stort intresse 

hos några av deltagarna att starta Yalla Skurup (socialt företag), även 

kommunrepresentanter har visat intresse och frågan låg på kommunens bord. Efter 

kursen arrangerades ett studiebesök hos Yalla Sjöbo för intresserade från kursen och 

några andra intresserade. 
2018: På grund av en kort Mötesplats med två träffar fick den inte sådant resultat. 

En deltagare på Idéutvecklingskursen fick inspiration att dra igång sitt företag på 

heltid istället för i mindre skala. 

 

• Minst 5 kvinnor ska genom projektet få anställning eller praktikplats 

Kommentar:  

2017: En eller två deltagare har fått en extratjänst i kommunen efter Mötesplatsen. 

Flertalet deltagare var helt fokuserade på att klar sin SFI och innan de var igenom SFI 

kan de inte få praktik eller anställning. 

2018: Praktik i projektet har diskuterats för en kursdeltagare på Mötesplatsen. Men 

kursdeltagarens insats hos arbetsförmedlingen skulle avslutas, coachens uppdrag var 

uppsagt och kursdeltagaren var oklar över sin situation så det blev ingen praktik. 

 

• Två öppna tematiska seminarier 
Kommentar: Ett seminarium med tema integration genomfördes 21 augusti med ett 

40-tal deltagare och mycket positiv utvärdering. 

Kommentar: Ett seminarium med tema jobbskapande 12 november med 25 deltagare 

och mycket positiv utvärdering. 

 

• En avslutande konferens med framtidsfokus där utvecklingsprojekten presenteras 
Kommentar: Slutkonferensen 10 april 2019, tre föreningar presenterade sina 

utvecklingsidéer och flera pågående och nya projekt och insatser för integration 

presenterades. 


