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2019-666 Livsmedel Orbaden 

Syfte med projektet 

- Att göra människor som idag riskerar att bli arbetslösa och/eller som är i arbetslöshet 

anställningsbara inom livsmedelsproduktion (primärproduktion och förädling) genom 

att dels öka deras kompetens, dels genom att matcha dem gentemot företag i 

livsmedelsbranschen som nu eller på sikt behöver arbetskraft för att kunna växa. 

- Syftet med projektet är också at testa en arbetsmodell där människor som antingen 

riskerar arbetslöshet och/eller står utanför arbetsmarknaden får en, för den lokala 

arbetsmarknaden, relevant utbildning samt matchning till de företag som behöver 

arbetskraft nu eller i framtiden för att kunna växa.  

Mål i projektet 

- Fem personer har genomgått utbildning för att öka sin anställningsbarhet inom gröna 

näringar och lokal livsmedelsproduktion. 

- En matchning mellan projektets deltagare och förretag i bygden har genomförts 

- En arbetsmodell för att arbeta med kompetenshöjning av människor samt matcha 

dem gentemot företag inom de gröna näringarna i bygden testas och utvärderas. 

- En projektrapport med beskrivning och utvärdering av projektets arbetssätt och 

resultat. 

Aktiviteter i projektet 

- Projektet består i att arbeta fram ett utbildningsprogram för deltagarna, rekrytering 

av deltagare, genomförande av teoretisk och praktisk utbildning inom 

livsmedelsproduktion och förädling med fokus på odling. Planering och 

genomförande av studiedagar och praktik samt matchning mellan deltagare i 

projektet och de företag som visat intresse av att delta i projektet. Redovisning och 

rapportskrivning.  

Programspecifika indikatorer och uppföljningsuppgifter – resultat av projektet 

Sysselsättning  

Sysselsättning: 8408 timmars sysselsättning är skapat i projektet för kvinnor. Enligt 

slutrapporten har tre kvinnor fått heltidsanställningar, en kvinna har fått en 80% anställning, 

och en kvinna har fått en säsongsanställning. Projektägaren redovisar vilka företag kvinnorna 

har fått anställningar hos i sin slutrapport.  
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Rapporten till SCB för resultatet av projektet gällande deltagare och anställningar är 

inskickad till Jordbruksverket i januari 2020. (Detta följs upp i juni månad 2020) 

Deltagare i projektets aktiviteter 

Sex kvinnor har deltagit i projektets aktiviteter och dessa har redovisats in till JSV (SCB-

statistik). 

Virituell mötesplats 

I projektet har det skapats en facebookgrupp ”Orbaden Eko Odling” där information om 

projektet har lagts ut löpande. 1 st virituell mötesplats är skapad. Detta har projektägaren ej 

skrivit som ett resultat av projektet men enligt den definition av ”virituell mötesplats” som 

finns så bedömer jag att en sådan är skapad i projektet.  

Områdesspecifika mål och indikatorer – resultat av projektet 

Insatsområde 1. Sysselsättning 

Antal deltagare med förbättrad ställning på arbetsmarknaden 

- 6 st deltagare. Projektet har haft sex deltagande kvinnor i projektet som alla har 

genomgått utbildning och praktik. Utifrån det projektägaren skriver i sin slutrapport 

och i sin utvärdering av arbetsmodell så bedömer vi att alla kvinnorna har fått en 

förbättrad ställning på arbetsmarknaden. De har fått möjlighet till konkreta 

kunskaper som är viktiga för att få en anställning hos företag i bygden (utbildning och 

praktik), de har fått möjlighet till insikt i olikheter mellan kulturer och det påverkar 

möjligheten till anställning, möjlighet till insikt i hur viktig kunskap om det svenska 

språket är för att kunna bli en del av arbetsmarknaden , 

Arbetslösa deltagare som är sysselsatta efter insats 

- Fyra kvinnor har fått anställning. Projektägaren redovisar i slutrapporten vilka 

företag som har anställt kvinnorna och en uppföljning kommer att ske sex månader 

efter projektslut (juni månad 2020). 
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Insatsområde 3. Lokal Utveckling (Projektet är sökt inom insatsområde 1 men det finns 

resultat i projektet även inom insatsområde 3.) 

Antal deltagare i innovativa utbildningsinsatser 

- Sex deltagare i innovativa utbildningsinsatser.  Projektet har redovisat hur de i 

samarbete med arbetsförmedlingen och företag i bygden arbetat med att upprätta 

både en teoretisk och praktisk utbildning i syfte att utveckla deltagarnas 

anställningsbarhet. En för bygden, innovativ arbetsmodell är utformad och testad i 

projektet. Projektägaren har gjort en analys av arbetsmodellen för spridning till fler 

aktörer.  

Horisontella kriterier 

Innovation 

Arbetstillfällen:  

- Projektägaren har utarbetat ett, för bygden, innovativt arbetsmodell där de löpande 

anpassat innehåll i modellen utifrån deltagarnas och praktikplatsernas specifika 

förutsättningar. Detta har resulterat i att fyra av sex deltagande kvinnor i projektet 

har sysselsättning.  

Innovation inom grön eller blå tillväxt: 

- En arbets- utbildningsmodell är framtagen, testad och analyserad som kan fungera i 

både de gröna näringarna likväl som i andra branscher.  

Integration 

Metodutvecklingsprojekt med syfte att inkludera personer med utländsk bakgrund/Lokalt 

utvecklingsprojekt:  

Projektet har testat en metod där människors förutsättningar och behov hos bygdens 

företag har varit grunden för en utbildning av deltagare och matchning mellan deltagare och 

företag.  
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Miljö /Klimat och hållbar utveckling 

Projektets ansats var att utbilda deltagare för ökad anställningsbarhet och matcha dem 

gentemot företag i första hand gentemot gröna näringar för produktion och förädling av 

livsmedel. I sin projektansökan kopplar projektägaren detta till ambitioner som finns i 

livsmedelsstrategi och till ett identifierat behov av arbetskraft i den gröna näringen. Tanken i 

ansökan var att hitta ett sätt att öka anställningsbarhet gentemot en bransch (livsmedel och 

livsmedelsförädling) som kan vara en del i lösningen i en ökad hållbarhet i vårt samhälle.  

Ideell tid och resurser 

Projektet har redovisat in ideell tid för ett värde av 83 600 kr. Redovisad tid är relevant för 

projektets syfte och mål.  

Projektet har även redovisat underlag på projektrelevanta ideella resurser till ett värde av 

totalt 60 000 kr.  

Vill du veta mer om projektet så kontakta  Britt-Marie Stegs, se hennes kontaktuppgifter 

under ”kontaktperson” här på webbsidan.  

 

 

 


