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K5; Malax, Korsnäs, Närpes,      
Kaskö och Kristinestad

• Invånarantal 2017  
25 150 personer

• Närpes utl.   ca 14 %    
• Korsnäs             10 %    
• Malax           5 %     
• Kaskö            7 %     
• Kristinestad 4 %     
• I praktiken fler med utländsk 

bakgrund!
• Antal nationaliteter; 30-35



AKTIV IMMIGRATIONSPOLITIK I 
NÄRPES

• 1988 - 1992  Vietnamesiska kvotflyktingar
• 1992 - 2002  Bosniska kvotflyktingar
• 2002     Serbokroater från  Bosnien
• 2000-talet Arbetskraftsinvandring
• 2014 - 2015  Sudanesiska kvotflyktingar
• 2015 – Asylsökande 
• Mottagandet av kvotflyktingar för 30 år sedan 

lade grunden till dagens situation:  Över 14 % 
av invånarna i Närpes har utländsk bakgrund





NÄRINGSSTRUKTUR

• Arbetsplatser, totalt (2014) 4.271 

• Primärproduktion 22,9 %

• Industri 23,4 %

• Tjänster 52,5 %

• Okänd 1,2 %

• Antal växthusföretag (2016) 138

• Växthusareal 82 hektar 

(tomat 52 ha, gurka 20 hektar)



Varför behövs extern arbetskraft? 
”NÄRPESMODELLEN” (K5)

• Växthussektorn genomgått stor förvandling 

• från familjeföretag till stor industri i 
blockväxthus med året runt odling

• Metallindustrin behöver svetsare och 
metallarbetare

• Att trygga tillgången på arbetskraft är en 
utmaning för välfärdsservicen, kommunala 
tjänster och företagssektorn



Invandring av arbetskraft, 
”NÄRPESMODELLEN”

• Företagarna har på eget initiativ rekryterat 
arbetskraft från utlandet.

• Gott ledarskap leder till framgångsrik 
företagarverksamhet.

• Förmåga att skapa förståelse och goda 
relationer på arbetsplatsen oavsett hur många 
nationaliteter man har anställda.

• Jämlika arbetsförhållanden; lön, arbetstider...



”NÄRPESMODELLEN”

• Arbetsgivarnas insats i integrationsprocessen:

• Tar väl hand om sina anställda

• Hjälper till med att skaffa bostad

• Kontaktar kommunen om dagvård, skola...

• Ordnar med registreringspapper.....

• Fritidsaktiviteter .....

• Uppmuntrar till språkstudier



MÅNGA EU-FINASIERADE 
STÖDPROJEKT FÖR INTEGRATION  

2008> 
• GIIÖB (ömsesidig integration, tidningsbilaga)

• SHAISYD (bl.a. språkkurser på arbetsplatsen)

• DELAKTIG I FINLAND > GEMENSAM 
INTEGRATIONSVERKSAMHET I K5 (gemensam 
organisationsmodell)

• WELCOME OFFICE (rådgivning och 
handledning)

• KOTONA SUOMESSA, NYTT PROJEKT



Delaktig i Finland-K5

• EN REGIONAL ORGANISATION FÖR INVANDRARÄRENDEN SKAPAS SOM EN DEL AV PROJEKTET

GEMENSAM ORGANISATION   
FÖR INTEGRATIONSÄRENDEN

GEMENSAMT 
INTEGRATIONSPROGRAM

GEMENSAMT 
INTEGRATIONSRÅD

RÅDGIVNING 
OCH 
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VIA WELCOME
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Aktörer i projektet: Vasa stad (Kotomaja och 

Vamia), Svenska Österbottens förbund för 

utbildning och kultur (YA! Yrkesakademin i 

Österbotten), Integrationsenheten i 

Jakobstadsnejden, Vörå kommun, 

Kustösterbottens samkommun för social- och 

primärhälsovård K5 samt Österbottens 

förbund

Ritva 
Mertaniemi
Hyvä alku 
Pohjanmaalla-
En bra start i 
Österbotten
Projektchef
Österbottens 
förbund



En begreppslig referensram för integration, 
projektet Kotona Suomessa, Finland mitt hem/En bra start i Österbotten

METODER OCH 
RESULTAT

SOCIALA LÄNKAR

MÖJLIGGÖRARE

GRUNDEN

ARBETE

SOCIALA BROAR

BOENDE

SPRÅK OCH 
KUNNANDE

SOCIALA BAND

UPPEHÄLLETS STATUS 
OCH RÄTTIGHETER

TRYGGHET OCH 
STABILITET

SOCIALA LÄNKAR

HÄLSAUTBILDNING

01.11.2017
(Ager, A. and Strang, A. (2008) Understanding 

Integration: A Conceptual Framework. Journal 
of Refugee Studies Vol 21, No.2:166-191) 



Inom projektet utbildar Yrkesakademin i Österbotten

samhälls- och hälsokommunikatörer

Samhälls- och hälsokommunikatörerna har sitt ursprung i Sverige. Redan

i början av 2001-2002 inleddes detta arbete i region Skåne och Malmö

Stad.

2008-2012 gjordes mycket utvecklingsarbete i Sverige på området.

Många kommuner började använda sig av samhälls- och

hälsokommunikatörer i initialskedet när flyktingarna kommer till landet.

Samhälls- och hälsokommunikatörer fungerar därför som länk mellan de 

nyanlända och det nya hemlandet genom att ge information på de 

nyanländas eget språk. 

Alla har själva en gång varit nyanlända och vet att om man inte förstår hur 

samhället fungerar kan man heller inte ställa de rätta frågorna.. 



Projekt Stöd och information åt 
arbetsinvandrare

• Leader-finansierat stöd med Närpes stad som 
projektägare, verksamhetsområde K5

• Luu Dieu Thuy projektledare är anställd 
projektledare + 4 andra deltidsanställda 
samhälls- och hälsokommunikatörer

• Ger information åt arbetsinvandrare på deras 
eget språk; vietnamesiska, bosniska, ryska och 
arabiska (flyktingar)





EN GOD INTEGRATION

Förutsätter:

• Goda attityder till människor från andra länder

• Tillgång till arbete och språkkurser

• Ett fungerande samhälle med möjligheter till 
dagvård, inledande språkklasser, bostäder m.m.

• Möjligheter till ett rikt fritids- och kulturliv

• Ny integrationslag från 2011, uppdaterad 2018




