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2017-3727 Socialt jordbruk i Hälsingland 

Syftet med förstudien är att: 

- Syftet med projektet är att personer som står långt från arbetsmarknaden ges möjlighet 

att skapa en egen försörjning inom jordbruk och förädling av jordbrukets produkter 

genom att de dels får utveckla sina tidigare kunskaper och intressen, dels genom 

praktiskt arbete i en ny modell/nytt sätt att arbeta för att skapa arbete i en traditionell 

bransch.  

Mål med projektet: 

- Arbeta fram en ny modell för att skapa arbete åt personer som står långt från 

arbetsmarknaden i en traditionell bransch. Förhöjd anställningsbarhet hos deltagande 

personer.  

Aktiviteter i projektet:  

- Projektledning, planering och arbetsledning 

- Planering och genomförande av studieresor 

- Planering för uppbyggnad av visningsverksamhet 

- Arbete med stöttning och utveckling av deltagande individer 

- Sprida kunskap om projektet 

Programspecifika indikatorer & uppföljningsuppgifter 

Enligt ansökan: 

1 nytt företag 

4 nya arbetstillfällen (6880 timmar) fördelat lika på män/kvinnor 

5 kvinnor och 5 män skulle delta i projektet 

Resultat av projektet: 

Företag: Inget nytt företag skapat under projekttiden. Dock skriver sökanden att ett 

arbetsintegrerat företag är på gång att startas upp vilket kan bli en effekt av projektet och som 

vi kommer att följa upp vid årsskiftet 2019/2020. Uppföljt. Inget nytt företag startat. (januari 

2020) 
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Arbetstillfällen: Tre nya anställningar är skapade varav två st på 100% och en på 50%, totalt 

motsvarar det 4300 timmars sysselsättning. Alla anställda är män, ingen kvinna som ett 

resultat av projektet. Även en långsiktig effekt inom detta kommer att följas upp under 2020. 

Deltagare: Det har deltagit 12 st personer i projektet (4 kvinnor och 8 män). 

Nya nätverk/samarbetskonstellationer: Enligt definitionen för ESF så ska 

samarbetskonstellationer ha skapats på grund av projektet och inom projekttiden. Det räcker 

med två ingående parter för att det ska räknas som ett nätverk. Projektägaren har motiverat 

samarbete med Samordningsförbundet Gävleborg, Stenbackens boende i Söderhamn, Victoria 

Johansson från Sjövillans HVB i Söderhamn när det gäller hur de i projektet och även 

projektet behöver arbeta med deltagare med speciella behov. Sammantaget bedömer jag 

utifrån underlagen att 3 st nätverk/sanarbetskonstellationer är skapade i projektet utifrån 

definitionen för ESF.  

Virituell mötesplats som skapats inom ramen för projektet: Projektägaren beskriver en 

videokonferens som ett resultat i att skapa en virituell mötesplats. Något som per definition 

enligt ESF ej är motiverat. Så bedömer därför att ingen virituell mötesplats är skapad i 

projektet.  

Områdesspecifika indikatorer för Utveckling Hälsingebygden 

Indikatorer insatsområde: 

Antal arbetslösa deltagare som är sysselsatta efter insats: 3 st (följs upp om ett år) 

Antal deltagare i innovativa utbildningsinsatser: 12 st personer som står långt från 

arbetsmarknaden har deltagit i projektets utbildningsinsatser som i sig bygger på ett nytt sätt 

att arbeta för att göra människor anställningsbara inom en traditionell bransch.  

Antal nya produkter: Projektet har i samarbete med Delsbo Chark arbetat fram tre olika 

sorters korvar, bl a en falukorv på Fjällkokött. Resultat en ny produkt.  

Horisontella kriterier 

Innovation 

Projektet har testat ett innovativt arbetssätt i att ge människor möjlighet till en utveckling som 

kan ge arbete inom de gröna näringarna. Arbetssättet har resulterat i nya arbetstillfällen, nya 

produkter och skapat förutsättningar för ett nytt sätt att arbeta som företagare inom de gröna 

näringarna.  
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Integration 

Projektet är ett ”lokalt utvecklingsprojekt för integration” där människor som står långt ifrån 

arbetsmarknaden får möjlighet att via projektets insatser delta i utbildning och andra insatser 

som gör att de ökar sitt deltagande i samhället och sin anställningsbarhet.  

Miljö/Hållbar utveckling 

Genom att ge människor möjlighet att utveckla sina kunskaper i de gröna näringarna där de 

får lära sig om hur det är att producera livsmedel småskaligt så är projektet ”målinriktat för att 

hitta lösningar på globala miljö- och klimatproblem”. Projektet ger förutsättningar för att öka 

kunskap och anställningsbarhet hos människor när det gäller småskalig livsmedelsproduktion, 

vilket ligger i linje med länets livsmedelsstrategi och ger möjlighet till en ökad hållbarhet.  

Ideella insatser: 

Projektägaren har även redovisat ideella insatser för ett värde motsvarande drygt 110.000 kr.  

Kontaktperson:  

Jakob Silén, tel: 070-559 23 03, jakob@jarvsoresurs.se 

För mer information om projektet kontakta Leaderkontoret eller kontaktperson för projektet.  

mailto:jakob@jarvsoresurs.se

