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Sammanfattning
Det görs många bra projekt inom integrationsområdet i Sverige. De flesta av dessa projekt görs för
målgruppen av svenska organisationer och sällan med målgruppens föreningar som projektägare. Vi i detta
projekt vill ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som finns i de etniska föreningarna av att integreras
i vårt land. De etniska föreningarna finns i städer och tätorter och projektet ”Stöd till etniska
organisationer” är ett litet projekt inom Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp. Detta är en utmaning
samtidigt som det öppnar upp för nya möjligheter att skapa samarbeten mellan land och stad och visa på
landsbygdens möjligheteter till arbete, företagande och boende för de etniska föreningarna och dess
medlemmar.
Vårt mål är att det etableras ett nätverksskapande arbete, mellan ideella, privata och offentliga
organisationer för erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring och samarbete. Vi vill också att städers och
tätorters etniska föreningar får ett ökat utbyte och kunskap om svensk landsbygd. Samtidigt får de svenska
föreningarna, företagarna och offentlig sektor ökad kunskap om de etniska föreningarna. Vidare vill vi att
de etniska föreningarna får fler medlemmar även på landsbygden, att de etniska föreningarna blir en part i
kommuners, länsstyrelsers och andra offentliga organisationers integrationsarbete. Vi vill även att de
etniska föreningarna ska få ökad kunskap om landsbygdsprogrammet, länsstyrelsen, kommunerna och om
hur andra organisationer kan vara ett stöd. De kan ge rådgivning till de föreningar och medlemmar som
vill ha kompetensutveckling, arbete, starta företag, göra projekt som gynnar dem själva, men också vår
landsbygd. Vi kallar detta sätt att arbeta för ”ömsesidig integration”.
I detta projekt har följande aktörer deltagit: SIOS Mellansverige med medlemsföreningar, SIOS
Riksförbund, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Hela Sverige ska leva Sörmland och Västmanland,
Företagarna, Somaliska Ungdomsnätverket i Eskilstuna, Bulshof förening i Eskilstuna, Coompanion i
Sörmland och Västmanland, Leader Sörmland och Leader Sörmlandskusten, LRF, Naturbruksskolornas
förening, Länsstyrelsen i de båda länen med flera. Aktörerna har deltagit med olika omfattning i Sörmland
och Västmanland från hösten 2017 till våren 2019.

Målet är att etablera nätverk och skapa samarbeten som ska vara hållbara över tid och att inspirera till att
likande arbete sker i andra län i landet. Resultat när denna rapport skrivs är att vi träffas några gånger per
termin i ett nätverk i Sörmland och i Västmanland. Genom vårt samarbete med flera av medlemmarna i
nätverket, har cirka 80 ungdomar och vuxna deltagit i en studieresa till naturbruksskolan Öknaskolan
utanför Nyköping för att deltagarna under en dag ska få ökade kunskaper om de utbildningar som bedrivs
på en naturbruksskola.
En arbetsgrupp inom nätverket har lämnat in en ansökan om statliga medel till länsstyrelsen för tillfälliga
insatser för asylsökande med SIOS Mellansverige som projektägare och som ska samarbeta med
organisationer i nätverket om ansökan beviljas. Nätverket har bildat en arbetsgrupp som består av
representanter från flera av nätverksmedlemmarna för att söka leaderprojekt i Sörmland. I Västmanland
planeras projektansökan för tillfälliga insatser för asylsökande och besök på naturbruksskolan Ösby hösten
2019. Nätverket kommer att fortsätta träffas och få fler att ansluta sig. I denna rapport berättar vi hur vi
gått till väga.

Studieresa till naturbruksskolan Öknaskolan utanför Nyköping

Inledning
SIOS samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige är medlemmar i Landsbygdsnätverket och
representeras av Asha Ismail i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp. Hela Sverige ska leva är också
medlemmar och representeras av Jan Runfors i Integrationsgruppen. I Integrationsgruppens plan för 2017
– 18 bildades ett antal undergrupper eller projektgrupper varav en, Stöd till etniska organisationer, har arbetat
med SIOS Mellansverige som är en regional organisation och omfattar länen Sörmland, Västmanland,
Örebro och Östergötland.
Asha Ismail och Jan Runfors har med stöd från arbetsgruppen under ett och ett halvt år arbetat i
Sörmland och i Västmanland med Nikola Vojnovic, ordförande för SIOS Mellansverige. Målen för arbetet
har varit att stödja SIOS Mellansverige för att de ska få fler medlemsföreningar och fler medlemmar på
landsbygden, bli en part i länsstyrelsernas, arbetsförmedlingarnas, kommunernas, civilsamhällets
organisationers, företagares och andra aktörers arbete med integration, samt att synliggöra landsbygdens
möjligheter till boende, företagande och arbete för SIOS Mellansveriges medlemsföreningar.
Ett mål har varit kompetensutveckling för alla i det nätverk som utvecklats, att lära av och om varandra
och det utbud av rådgivnings- och utvecklingsresurser som finns i länen. Här kan nämnas Företagarna,
Coompanion, LRF, Leaderkontoren, Hela Sverige ska leva, länsstyrelser, kommuner, Arbetsförmedlingen
och de etniska föreningarna med sina erfarenheter av hur det är att komma till ett nytt land.
Att öka samarbeten och komma från de ”stuprör” som finns lokalt och regionalt så att fler samarbetar i
gemensamma frågor och på så vis kompletterar varandras resurser är ett annat mål för detta arbete.

Bakgrund
Landsbygdsnätverket med sina cirka 100 medlemmar är viktiga för att utveckla landsbygdens möjligheter
till tillväxt. Detta görs genom företagande i olika näringar, som till exempel de gröna näringarna, turism,
service på landsbygden, ungdomars inflytande, integration och kompetensutveckling.
För att ta tillvara medlemmarnas engagemang och kunskap om landsbygden har det funnits olika
arbetsgrupper för att sprida goda exempel, dela erfarenheter, öka samarbetet mellan olika aktörer så att ett
bättre genomförande av landsbygdsprogrammen blir resultatet.
Målet med Landsbygdsnätverkets Integrationsgrupps arbete har bland annat varit att öka kunskapen hos
människor med utländsk bakgrund om svensk landsbygds möjligheter till boende och arbete samt ge
ökade kunskaper om landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet.
Viktigt i alla arbetsgrupper i Landsbygdsnätverket är erfarenhetsutbyte och lärande för att göra
genomförandet av programmen bättre. Att medlemsorganisationerna deltar och att samarbete sker mellan
privat, offentlig och ideell sektor.
I Integrationsgruppen inom Landsbygdsnätverket bildades flera undergrupper som tog sig an olika
utmaningar inom integration och landsbygdsutveckling. I gruppen Stöd till etniska organisationer deltog Asha
Ismail, SIOS, Jan Runfors, Hela Sverige ska leva, och Nikola Vojnovic, SIOS Mellansverige.
Deltagande områden
Vår samarbetspart i projektet Stöd till etniska organisationer SIOS Mellansverige är en paraplyorganisation
med medlemsföreningar baserade på etnisk grund. Föreningens medlemmar finns i Sörmlands,
Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. Ett delmål i projektet är att stärka föreningen så att
föreningen får fler medlemmar och fler medlemsföreningar och då inte bara i städer och tätorter där
föreningarna har sitt säte. Vi ville att de skulle få medlemmar på landsbygden och goda kontakter med
föreningsliv på landsbygden.
Vi beslöt att vi skulle börja vårt arbete i Sörmland och i Västmanland där de flesta medlemmarna fanns
och för att inte arbetet skulle bli för omfattande. Vårt mål var att utveckla nätverk kring integration,
landsbygd och stad, arbete och företagande på landsbygden. Vi ville också stärka SIOS Mellansverige som
organisation och att föreningen skulle bli en part i det offentligas, idéburnas och i näringslivets
integrationsarbete i dessa län.
I Sörmland har arbetet varit till största delen koncentrerat till Eskilstuna kommun. Men genom samarbetet
med Leader Sörmland och Leader Sörmlandskusten samt att Naturbruksskolornas förening och

Öknaskolan i Nyköpings kommun är med i nätverket och det utvecklingsarbete som pågår inom Leader,
kommer nätverket att omfatta fler kommuner på sikt.
I Västmanland har vi haft möten i Köping och i Västerås med SIOS Mellansveriges medlemmar och med
Företagarna, Hela Sverige ska leva Västmanland, Coompanion och Länsstyrelsen i Västmanland. I
Västmanland har inte arbetet kommit lika långt vad gäller etablering av ett nätverk liknande det i
Sörmland. När denna rapport skrivs finns planer på studiebesök på naturbruksskolan Ösby utanför Sala,
och SIOS Mellansverige kommer att göra projektansökan till Länsstyrelsen för insatser med asylsökande
och personer med uppehållstillstånd.

Möte i Västerås

Workshop i Eskilstuna i oktober 2018

Detta ville vi genomföra i projektet
Vi ville öka samarbetet mellan den ideella, privata och den offentliga sektorn inom integration av såväl
nyanlända som människor med uppehållstillstånd samt öka kunskaperna om svensk landsbygds
möjligheter för denna målgrupp. Vi ville att vår samarbetspartner SIOS Mellansverige skulle få stöd för att
få fler medlemsföreningar i Sörmland och i Västmanland samt att dessa föreningar skulle få medlemmar
på landsbygden.
Vi ville att SIOS Mellansverige med sina erfarenheter och sin kompetens skulle samarbeta med svenska
organisationer och bli projektägare för minst ett integrationsprojekt. Vi ville att SIOS Mellansverige skulle
bli en lika självklar samarbetspartner till offentliga sektorns integrationsarbete i dessa län som många
svenska organisationer redan är. Vi ville öka utbytet mellan landsbygdens och städernas föreningar samt
med företagare och SIOS Mellansverige.
Så gick vi till väga
Vårt arbete började hösten 2017 i Stockholm med SIOS riksorganisation som är medlemmar i
Landsbygdsnätverket där vi träffade representanter från SIOS riks och SIOS Mellansverige för att
diskutera ett samarbete. Vi hade vårt första möte med SIOS Mellansveriges styrelse och
medlemsföreningar i Köping i december 2017.

Eftersom de etniska föreningarna har sitt säte i städer och tätorter och vi i Landsbygdsnätverket vill att
dessa föreningar och dess medlemmar ska få ökade kunskaper om möjligheterna att leva på landsbygden,
var vår idé att borde vi göra något tillsammans. Detta för att få till ett utbyte mellan organisationer på
landsbygden och SIOS medlemmar i staden.
För att förankra vad vi i arbetsgruppen ville göra informerade vi om Landsbygdsnätverket och
integrationsgruppen på ett möte med SIOS regionala och nationella medlemmar Västerås i februari 2018.
På detta möte presenterades SIOS riks olika verksamheteter. SIOS Diskrimineringsbyråer och SIOS
kvinnokommitté redovisade sina verksamheter och SIOS Mellansverige sina planer för att stärka sin roll i
Mellansverige och planerna för samarbete med integrationsgruppen.
Vi arrangerade under vinter och vår 2018 flera möten i Köping, Eskilstuna och Västerås där SIOS
Mellansverige bjöd in sina medlemsföreningar och vi från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp bjöd in Hela
Sverige ska leva i Sörmland och Västmanland. I Sörmland hade vi i juni ett möte där Företagarna
presenterade sitt projekt ”Nyanlänt företagande”, Coompanion Sörmland och Hela Sverige ska leva
berättade hur de arbetar. Leader Sörmlandskusten berättade om Landsbygdsprogrammet och om vad
Leadermetoden är. Värdföreningen för detta möte var Somaliska ungdomsnätverket i Eskilstuna som
presenterade sin förening och föreningens verksamhet.
I september presenterade vi Landsbygdsnätverket, integrationsgruppen och SIOS Mellansverige för
”Interkulturella Rådet” i Eskilstuna kommun som är en samverkansplattform för etniska föreningar samt
församlingar i kommunen. Under hösten 2018 organiserade vi i oktober en workshop på temat Vi vill att
fler utrikesfödda ska få upp ögonen för Sörmlands landsbygd. Värd för detta möte var Bulshof förening som är en
somalisk ungdomsförening. De båda leaderområdena, Naturbruksskolornas förening och företagarna samt
SIOS medlemsföreningar som deltog på denna workshop lade grunden för mycket av det fortsatta
utvecklingsarbete och samarbete till att en arbetsgrupp för att skriva projektansökningar bildades 2019. I
december hade vi möte på Leader Sörmlands kontor i Eskilstuna för att fortsätta utveckla idéer om
projektsamverkan inom Leader och landsbygdsutveckling samt möte med SIOS riks för att stämma av
vårt arbete.
Under vinter och vår 2019 hade vi flera möten i Västerås och Eskilstuna med SIOS Mellansverige. I
februari hos Leader Sörmland bildades en arbetsgrupp för att skriva projektansökan till Länsstyrelsen i
Sörmland för tillfälliga insatser för asylsökande. I februari hölls ett möte i Västerås med SIOS
Mellansveriges medlemsföreningar beslutade att de skulle göra en liknande ansökan till Länsstyrelsen i
Västmanland. Där är tanken att en av SIOS medlemsföreningar i Västerås ska vara navet i en ansökan och
att deras lokaler kan användas som mötesplats. Vår projektgrupp samt styrelsereprentanter från SIOS
Mellansverige besökte i mars 2019 Länsstyrelsen i Västerås för att presentera oss och våra projektidéer. I

alla möten kring projekt har företagarna med sitt projekt Nyanlänt företagande varit ett stort stöd och de är
också med som utförare av utbildningsinsatser i projektansökan.
I mars efter planering som tog sin början under 2018 på möten i Eskilstuna anordnades ett studiebesök till
Öknaskolan utanför Nyköping som ett led i att göra Naturbruksskolornas studieutbud känt för främst de i
vårt nätverk som är från de etniska föreningarna. Det blev en mycket lyckad utflykt som cirka 80 män,
kvinnor, barn och ungdomar deltog i. På plats blev det föredrag om utbildningarna och rundtur på skolan
med sina djur och maskiner. Det blev ett omtyckt besök och Öknaskolan och Naturbruksskolornas
förening organiserade detta på ett mycket fint sätt.

I april 2019 besökte vi Arbetsförmedlingen i Eskilstuna för att presentera projektet, SIOS Mellansverige
och våra idéer om projekt inom Leader. Arbetsförmedlingen ställde sig mycket positiv till att vara en
partner till projekt inom integration – arbete, praktik och företagande i de gröna näringarna – ökat utbyte
stad och land. Samma dag på kvällen hade vi möte med föreningarna på Leader Sörmlands kontor och vi
enades om att bilda en projektgrupp för en Leaderansökan och att personal på Leaderkontoret kan vara
bollplank för ansökan.

Under ett möte i april i Västerås bestämdes att göra ansökan till Länsstyrelsen till hösten och att målet i
Västmanland nu är att utöka nätverket med fler aktörer. På detta möte deltog Coompanion Västmanland
och Företagarna. En del förslag till projekt för ensamkommande ungdomar togs upp och kommer bli ett
projekt.
Viktigt i vårt arbete har varit mötet med människor och hur vi genom detta skapat förtroende inte minst
från de ungdomar som deltagit i projektet. Vi har under hela projekttiden haft mycket kontakter via dator,
telefon, telefonmöten och givetvis fysiska möten. Att företrädare i vårt projekt från SIOS riks, SIOS
Mellansverige, Leader, Företagarna, Hela Sverige ska leva, Coompanion med flera, deltagit i detta projekt
har betytt mycket för det förtroende och de kontakter och nätverk som skapats och detta kan inte nog
understrykas.
Utmaningar och svårigheter i projektet
En utmaning har varit att hitta tid för möten och att förankra med organisationerna och människor så att
de upplever att det vi gör tillsammans är roligt, spännande, utvecklande för sig själva och för sin
organisation. Men detta krävs om vi i vårt projekt ska lyckas skapa ett nätverk byggt på delaktighet.
Vi gör inga anspråk på att ha lyckats förena civilsamhällets organisationer, privat näringsliv och offentlig
sektor i länsnätverk ännu, men visat på en tänkbar och kreativ modell. Denna modell är i sin begynnelsefas
och behöver vårdas för att utvecklas vidare. Den kan bara fortleva så länge deltagarnas engagemang och
gemensamma upplevda värdegrund i det de skapat tillsammans, också ger resultat som gagnar alla
organisationer som deltar. Och att nätverket tar tillvara, använder de olika kunskaper och resurser i
nätverket till att göra verksamheter som förenar. Vår modell är ett ömsesidigt integrationsarbete med
fokus på landsbygdsutveckling och ökat utbyte mellan stad och landsbygd samt att vi vill bort från revir
och stuprör som finns i alla sektorer i samhället.
Att ta tillvara det som förenar oss har varit lätt. Ingen har sagt nej till samarbete kring att på olika sätt
bidra till en bättre integration regionalt och lokalt.
En svårighet är att vi efter cirka ett år har mycket kvar att göra för att få fler relevanta aktörer att delta i
nätverken. Detta tar tid men vi ser att fler ansluter över tid.
En annan svårighet är representation från organisationerna. Att få tider som passar såväl tjänstepersoner
som ideella och företag att delta på möten. Organisationers representanter blir sjuka eller måste ta hand
om familj och barn samt att andra uppdrag tar deras tid. Detta har inte varit ett stort problem men det är
så det ser ut och vi känner igen detta från många organisationers vardag.

Den offentliga sektorns medverkan och roll behöver nätverket utveckla genom samtal om hur de ser på
sin roll som samverkande part till oss i civilsamhället. Med Arbetsförmedlingen och länsstyrelsen har vi
påbörjat en dialog men med kommunerna behöver vi hitta de rätta tjänstepersonerna och förvaltningarna
så att de kan känna nytta av att ingå i nätverket.
Att nätverket inte är en förening med organisationsnummer och stadgar gör att den för att fungera måste
ha eldsjälar som håller ihop och sammankallar nätverket. I det ideala nätverket roterar detta uppdrag och
nätverket träffas hos de olika nätverksmedlemmarna. Vi har gjort så i stor utsträckning och denna
mötesform bidrar då till ett lärande om varandras organisationer. En ömsesidig integration som kan ge
upphov nya samarbeten och projekt.

Resultat
När denna rapport skrivs i maj 2019 och i slutfasen av Landsbygdsnätverkets integrationsgrupps
engagemang i projektet Stöd till etniska organisationer planeras nya möten med nätverken i Eskilstuna och i
Västerås efter sommaren. Planeringen för studiebesök på Ösby Naturbruksgymnasium utanför Sala i
Västmanland är klar och arrangeras av Naturbruksskolornas förening. Att planerna på samarbete i projekt
eller på andra sätt fortsätter är glädjande, vilket är vad vi hoppades på från SIOS Mellansveriges och
Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp när vi 2017 tog de första kontakterna med varandra.
Ett viktigt resultat är att så många olika organisationer har fått en ökad kunskap om varandra och kommer
att bidra till en ömsesidig integration. Människor och föreningar i nätverken har fått en ökad kompetens
om var och hur de kan få tillgång till varandras resurser i det lokala och regionala utvecklingsarbetet.
Synen på vad landsbygd i all sin mångfald är har påverkats positivt. Unga i nätverket har tagit fram förslag
till marknadsföring med positiva budskap om Naturbruksskolorna, landsbygdens möjligheter och om de
gröna näringarna.
Nätverk kan leva länge och det kan ta nya former beroende på vad som förenar medlemmarna i nätverket.
Nätverket är inget självändamål. Det viktiga är att människor i organisationer kan hitta samarbetspartners
eller få stöd och rådgivning för sina idéer genom nätverket.
Tack till alla som engagerar sig i vårt nätverk!

Asha Ismal, Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp
Jan Runfors, Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp
Nikola Vojnovic, SIOS Mellansverige

