Projektrapport integration, utanförskap företagande
Delrapport 2018-01-01 – 2018-07-31
Under januari, maj och september samt december månad informeras och utbildas personalen på
medborgarkontoren samt att en kunskapsscanning* genomförs jan, juni och december. Vi har haft
tre inspirations – och informationsföreläsning för personalen om företagande, vi avslutade med att
utbyta kunskap om att sprida information i gruppen nysvenskar.
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.
Vi deltar vid flertalet grupper i Berga och Skäggetorp och arrangerar egna aktiviteter med
samarbetspartners.
Ex på genomförda aktiviteter,
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 haft ca 10 st bokade på rådgivning hos NFC i våra lokaler under våren som vi kan koppla direkt
till projektet.
Samhällsorienteringen, vi har informerat i ca 10 st grupper under våren och vi planerar att delta i
samtliga under hösten.
Vår statistik under perioden 2018 01 01 – 2018 04 30;

Antal rådgivningar
Utländsk bakgrund
Kvinnor
Första rådgivningar
Antal startade företag*

2017 01 01-2017 07 31
224 st
26 %
44%
49%
100 st

2018 01 01-2018 07 31
267 st
35%
51%
57%
74 st

I augusti månad startade vi samma upplägg med några få förändringar; information ut till berörda
parter. Vi önskar att få använda tiden under hösten på medborgarkontoret City till vissa aktiviteter i
Skäggetorp och Berga.

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

