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Hur tar vi tillvara på slutsatserna från Skäggetorpslyftet?
Sedan 2019 har föreningen KISAM/Världens mammor i Skäggetorp drivit projektet
”Skäggetorpslyftet” för att komma tillrätta med den segregation och otrygghet som finns i
området. Under våren har de bland annat arrangerat sex träffar med olika teman, där de
mammor som bor i Skäggetorp fått ge sin bild av Skäggetorp och i dialog med
beslutsfattare, tjänstepersoner, fastighetsägare, polis och civilsamhället kunnat diskutera
lösningar.
Mötena har varit mycket välbesökta och konstruktiva och vi är många politiker från
både majoritet och opposition som deltagit. ”Skäggetorpslyftet” har gett oss politiker
en närmast unik chans att diskutera integration, trygghet, skola, fritid etc med de som
berörs. Det är tveksamt om något liknande har genomförts i så bred skala någon
annanstans i Sverige tidigare.
Världens mammor har sedan sammanfattat sina slutsatser och vad de anser är
viktigast att arbeta med för att bidra till integration och trygghet i Skäggetorp.
Sammanfattningen har skickats till oss ledande politiker som deltagit på mötena och
engagerat oss i ”Skäggetorpslyftet”. Punkterna nedan är en något sammanfattad
version av deras förslag:
Att mammor kommer i jobb
● Gör riktade satsningar på jobb för mammor i Skäggetorp
● Börja med sommarjobb (juni, juli, augusti) för mammor kring trygghet
Att barnen klarar skolan
Förbättra kontakten mellan mammor/föräldrar och lärare/rektorer
Tryggheten på skolan
Studiero i klassrummen
Barn med särskilda behov behöver få hjälp (många som stör i klassrummen),
det är många som behöver hjälp men får inte hjälp
● Fler platser för studiero och läxhjälp
● Bra och trygga fritidsaktiviteter
●
●
●
●

Trygghet
● sommarjobb för ungdomar i Skäggetorp
● mammor blir anställda under sommaren som trygghetsvärdar

● Agora och Ung Puls - en NYSTART ”Lägg ner och starta om på nytt” och
anpassa till behov och det som efterfrågas
I Åtgärdsplanen mot segregation som kommundirektören antagit framgår det att
följande fem utvecklingsområden ska prioriteras
●
●
●
●
●

Ökad trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället
Fler i arbete eller meningsfull sysselsättning
Utbildning för att barn och vuxna ska nå sin fulla potential
Trivsamma livsmiljöer för ett sammanhållet Linköping
En rikare fritid för alla

Dessutom framgår det i Åtgärdsplanen att följande fem viktiga perspektiv ska
genomsyra arbetet i varje utvecklingsområde och åtgärd: delaktighet, jämlikhet,
jämställdhet, kommunikation och samverkan.
Läser man detta verkar ju Skäggetorpslyftet vara mitt i prick både vad gäller
Åtgärdsplanens utvecklingsområden och perspektiv. Det är då lätt att dra slutsatsen att
kommunen kommer lägga stor vikt vid Skäggetorpslyftets slutsatser och den fortsatta
samverkan med Världens mammor.
Mina frågor till ansvarigt kommunalråd blir då:
● Hur tar kommunen tillvara de synpunkter Världens mammor och
Skäggetorpslyftet gett oss?
● Planerar kommunen att samverka med Världens mammor framöver? Hur
tänker man sig isåfall den samverkan?
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