Projektrapport integration, utanförskap företagande
Delrapport 2018-01-01 – 2018-04-30
Under januari månad informerades personalen på medborgarkontoren samt att en
kunskapsscanning* genomfördes. Vi hade en inspirations – och informationsföreläsning för
personalen om företagande, vi avslutade med att utbyta kunskap om att sprida information i
gruppen nysvenskar. Underlag se bilaga 1
Vi bemannade medborgarkontoren i Berga, Skäggetorp och City enl. projektplanen varje måndag.
(enl. Avtalet bemannas kontoren 29 januari - 1 juni och 13 augusti - 14 december)
Varje vecka dokumenterades antal informationssamtal med olika besökare på kontoren samt att vi
deltar i olika grupper som anordnas. Underlag se bifogad bilaga 2
Under v 9 höll vi en kunskapsföreläsning för personalen för att sprida kunskap om företagande, att se
det som en möjlig inkomstkälla.
Vi har erbjudit ett informationstillfälle ihop med Skatteverket, vi planerar träffar i olika stadsdelar.
Planerade aktiviteter framåt,
Maj; Samverkansråd i Berga och samhällsorienteringsgrupper
Juni; Personalskattning och samhällsorienteringsgrupper
Hösten planeras i nuläget
Bemötandet har varit väldigt positiva och inriktningen på informationen uppskattad, några konkreta
tips inför höstens har delgetts oss.
Vi har ett antal bokade på rådgivning hos NFC i våra lokaler under våren som vi kan koppla direkt till
projektet.
Samhällsorienteringen, vi har informerat två grupper och har 7st kvar att genomföra innan
sommaruppehållet.
Vår statistik under perioden 2018 01 01 – 2018 04 30;

Antal rådgivningar
Utländsk bakgrund
Kvinnor
Första rådgivningar
Antal startade företag*

2017 01 01-2017 04 30
126 st
25 %
44%
49%
63 st

2018 01 01-2018 04 30
186 st
35%
48%
58%
34 st

I augusti månad startar vi samma upplägg med några få förändringar; information ut till berörda
parter.

Vi känner oss engagerade och inspirerade som utförare av uppgiften samt att fortsätta med den
positiva utveckling detta projekt gett oss.
Anna Hjertstedt
VD, NyföretagarCentrum Linköping
*1 Bilaga Kunskapsscannings frågorna samt resultatet
*2 Bilaga sammanfattning av aktiviteter

