Om Nya nätverk
Nya nätverk är ett integrations- och arbetskraftsprojekt som drivs av LRF i samarbete
med Tillväxtverket.
Det huvudsakliga syftet är att möta det
behov av arbetskraft som finns bland
företagare i det gröna näringslivet genom
att ta till vara på nyanländas erfarenheter,
kunskaper och drivkrafter.
Från och med sommaren 2020 omfattar
projektets potentiella arbetstagare även
unga vuxna och personer som förlorat sitt
jobb till följd av coronapandemin.

Nya nätverks ansvar sträcker sig till att föra
samman företagare och jobbförmedlare på
kommunal nivå. I nästa led, som arbetsförmedlarna ansvarar för, matchas företagare
och arbetstagare.
För arbetstagarna innebär Nya nätverk
en chans att snabbt komma in på arbets
marknaden. För företagarna är det en
chans att medverka till fler arbetstillfällen,
en ökad mångfald och samtidigt få hjälp att
expandera och utveckla sin verksamhet.

Nya nätverk skapar
nätverk genom att i kommun för kommun föra
samman företagare och
arbetsförmedlare. Syftet
är att skapa nyfikenhet
och låta goda relationer
växa fram där företagare
ser arbetsförmedlarna
som resurser till vilka de
kan vända sig för att få
hjälp att anställa och hitta praktikanter – istället
för att söka i sina vanliga
rekryteringskanaler där
nyanlända inte finns.

Nya nätverk håller nätverken levande genom
att skapa förutsättningar
för att kontakten bibehålls med dels arbets
förmedlare, dels alla
företagare som visat
intresse. Inget ska få
rinna ut i sanden.

Nya nätverk utvecklar
företagarna till bättre
arbetsledare genom en
serie coachande samtal
i vilka företagarna och
företagarcoacherna analyserar nuläget, tittar
på befintliga styrkor,
kartlägger möjliga
utvecklingsområden
och formulerar en
önskvärd framtid.

Nya nätverk lyfter fram
förebilder genom att tillsammans med kommungrupperna utse ambassadörer för integration i
det gröna näringslivet.
Dessa ambassadörer
har tagit emot nyanlända och är villiga att
berätta om sina erfarenheter. Ambassadörerna
blir viktiga kunskaps
spridare och förebilder
för integrationens
möjligheter.

Grundpelare
Erbjudandet
Nya nätverk erbjuder kommungrupper
stöd för möten kring rekrytering. Nya nätverk erbjuder även företagaren, i sin roll
som arbetsledare, utvecklingsstöd i form
av coachande samtal.

Rollen
Nya nätverk är idébärare och utvecklingsstöd till de nätverk som företagaren behöver runt sig för att kunna fungera bra som
praktik- och arbetsplats. Nya nätverk är
ett närvarande stöd till företagare i sin roll
som ledare.

Geografin
Nya nätverk arbetar kommunvis över
hela landet.

Förankringen
Nya nätverk startar i varje kommun med att
kontakta LRF:s personal i regionen, LRF:s
förtroendevalda i kommungruppen, lokala
arbetsförmedlare såsom Arbetsförmedlingen och kommunen samt, vid behov, andra
kontakter som kan ta fram och matcha
arbetssökande.

Långsiktigheten
Nya nätverk bygger på det som finns i kommunen och ger förutsättningar för lång
variga relationer. Nya nätverk arbetar med
företagarnas personliga förhållningssätt
och beslutsfattande. Projektet är medvetet
om att detta ofta ger mer långsiktiga än lätt
mätbara effekter.

Mötesformen
Nya nätverk leder mötena så att deltagarnas vilja får styra vad de vill ta upp och lära
sig mer om under mötet. Nya nätverk bygger på varje företagares unika erfarenhet
och nuvarande förmåga att utvecklas.

Om projektet
Nya nätverk startade hösten 2018 och
har förlängts till 2021 på grund av
covid-19-pandemin.
Ambitionen är att arbetet ska överleva
även när projekttiden är slut genom att
dels skapa lokalt engagemang, dels föra
ihop aktörer som har ett myndighetsansvar
för nyanlända med de lokala företagen i
det gröna näringslivet.
Projektmedlen kommer från Tillväxtverkets
regeringsuppdrag Enklare vägar till jobb
och kompetensförsörjning. Projektet är en
fortsättning och fördjupning av tidigare
satsningar som LRF gjort, då under namnet
Landet runt.
Arbetet i projektet utförs av ett antal företagarcoacher (se nästa sida) och en projektchef vid namn Filippa Dietmann.

Filippa Dietmann
070-662 90 26
filippa.dietmann@lrf.se

Företagarcoacher
Vårt arbete täcker hela Sverige. Här är våra utgångspunkter.

Kerstin Granath

Erica Hansen

070-556 67 68

072-999 33 10

kerstin.granath@lrf.se

erica.hansen@lrf.se

Magdalena Lundeén

Kristina Haag

076-125 54 44

073-727 09 74

magdalena.lundeen@lrf.se

kristina.haag@lrf.se

Lotta Bäckberg

Mona Weissmann

070-323 39 16

073-390 37 03

lotta.backberg@lrf.se

mona.weissmann@lrf.se

Ida-Lotta Elgbratt

Catarina Wallstedt

072-226 04 27

072-545 49 44

ida-lotta.elgbratt@lrf.se

catarina.wallstedt@lrf.se

Tina Ikonomidou

Helena Lindberg

Helena Stenberg

073-637 70 30

073-359 00 02

070-526 79 70

tina.ikonomidou@lrf.se

helena.lindberg@lrf.se

helena.stenberg@lrf.se

Om LRF
LRF är en intresse- och företagarorganisation med 140 000 medlemmar, varav
70 000 är företagare. LRF:s arbete bedrivs
på central, regional, kommunal och lokal
nivå. Det finns 270 kommungrupper i LRF.
Alla har en viktig roll, eftersom många beslut som berör företagare inom de gröna
näringarna tas, tolkas eller tillämpas på
kommunal nivå. Kommungruppens viktigaste uppgift är att bevaka och påverka
den lokala näringspolitiken.
“Det gröna näringslivet” omfattar
63 näringar – inom jordbruk, skogsbruk,
trädgårdsnäring och övriga produktionsgrenar i landsbygdens miljö.

Vill du veta mer?
På vår hemsida finns information och
inspiration med exempelvis film om goda
exempel på fungerande samarbeten.

www.lrf.se/nyanatverk

