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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Lukas Huoman

2021-08-27

Dnr AN 2021-84

Arbetsmarknadsnämnden

Hållbar integration i Östergötland, regional
överenskommelse
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
”Hållbar integration i Östergötland 2021–2025” är en regional
överenskommelse (RÖK) med avsikt att vara en gemensam utgångspunkt för
samverkan i länet kring integration och inkludering av samtliga personer som
bor och lever i Östergötland. Överenskommelsen gäller från den 1 maj 2021
och är framtagen i samarbete med samtliga kommuner i länet samt
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och
Migrationsverket.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Hållbar integration i Östergötland, regional överenskommelse, 2021-08-31
Bilaga 1 - RÖK Hållbar integration 21-25 sept (sept-21)
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Bakgrund
”Hållbar integration i Östergötland 2021–2025” är en regional
överenskommelse (RÖK) med avsikt att vara en gemensam utgångspunkt för
samverkan i länet kring integration och inkludering av samtliga personer som
bor och lever i Östergötland. Till den regionala överenskommelsen tas varje år
fram en aktivitetsplan som närmare beskriver det prioriterade arbetet i länet.
Den regionala överenskommelsen ska bidra till att länet nyttjar befintliga
resurser på ett effektivt sätt genom gemensamma satsningar.
Överenskommelsen gäller från den 1 maj 2021 och är framtagen i samarbete
med samtliga kommuner i länet samt Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen
Östergötland, Region Östergötland och Migrationsverket.
Utformningen av överenskommelsen och överenskommelsen i sin slutgiltiga
form är godkänd av Integrationsrådet, där Linköpings kommun representeras
av ordföranden i Linköping kommuns Arbetsmarknadsnämnd, och
Integrationsrådets beredningsgrupp där en sakkunnig från
bildningsavdelningen och en sakkunnig från arbetsmarknads- och
integrationsavdelningen är representanter.
Överenskommelsen sträcker sig över perioden 2021–2025. En översyn av den
regionala överenskommelsen sker en gång per år i Integrationsrådets
beredningsgrupp. Uppföljningen av överenskommelsen bör följa de aktiviteter
som genomförs under året. Återkoppling ska ske från respektive organisation
om att förslaget till överenskommelse har antagits av organisationen. Det
beslutas att överenskommelsen ska börja gälla från 1 maj 2021.
Jämställdhet
Aktiviteterna inom RÖK:en ska verka för en hållbar utveckling i Östergötland
som bidrar till ett jämställt, jämlikt och inkluderande samhälle.
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