Svar på interpellation ställd av Miljöpartiet - Hur tar vi
tillvara på slutsatserna från Skäggetorpslyftet?
Hur tar kommunen tillvara de synpunkter Världens mammor och Skäggetorpslyftet
gett oss?
Världens mammor har gjort ett fantastiskt arbete och engagerat politiken på ett bra sätt
genom Skäggetorpslyftet. Kommunen har, genom SMS-gruppen (samordning mot
segregation) tagit kontakt med Världens mammor för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och se
över möjliga framtida samverkansformer. Ansvarig direktör som leder SMS-gruppen samt
utvecklingsstrateg från hållbarhetsenheten (processledare SMS-gruppen) har träffat
representanter från Världens mammor för att ta del av de slutsatser som gjorts i arbetet och
det har också inletts en diskussion om hur dessa kan tas tillvara på utifrån kommunens
rådighet och strukturer. En kontaktväg mellan Världens mammor och SMS-gruppen är med
andra ord upprättad och ett uppföljande möte planeras under hösten för att vidare diskutera
möjliga samverkansformer och förhoppningsvis kunna implementera dessa.
De slutsatser från Skäggetorpslyftet som belyses i interpellationen går i linje med de
utvecklingsområden som det kommunövergripande arbetet med att minska och motverka
segregationen och dess negativa effekter utgår från. Världens mammors slutsatser tillför
dock ytterligare perspektiv och bidrar genom genererad kunskap om mammornas behov och
förutsättningar. Att ta tillvara på de synpunkter som framkommit från Världens mammors
målgrupp (mammor i Skäggetorp) är ett viktigt perspektiv utifrån den verksamhet föreningen
bedriver med sin målgrupp - mammor i Skäggetorp.
Många vill engagera sig i Skäggetorp och gör faktiska insatser på både kort och lång sikt
vilket vid framtagandet av nulägesbilden för Skäggetorp 2020 sågs som en av styrkorna att
arbeta vidare utifrån i området. Dock identifierades en utmaning sett till mängden insatser
från civilsamhället, dess brist på gemensam struktur och samordning samt svårigheten att få
en överblick. Därför tangerar flera åtgärder i åtgärdsplan mot segregation just samverkan
med civilsamhället.
I det fortsatta arbetet är det av stor vikt att stämma av nulägesbilden och åtgärder från
åtgärdsplanen mot civilsamhällesaktörer som Världens mammor i området utifrån deras
erfarenheter.
De förslag som framkommer utifrån Skäggetorpslyftet gällande att mammor kommer i jobb,
att barnen klarar skolan samt tryggheten i området är övergripande utvecklingsområden som
lyfts och prioriteras i åtgärdsplanen. Det är väsentliga delar som även kommunen lagt vikt
vid i arbetet utifrån åtgärdsplan mot segregation.
Att mammor kommer i jobb
●

Riktade satsningar på jobb för mammor i Skäggetorp: Att skapa förutsättningar
för att komma ut i egenförsörjning är prioriterat och integrerat inom ramen för
kommunens ordinarie arbete. I nulägesbilden för Skäggetorp poängteras bland annat
förvärvsfrekvensen i Skäggetorp som visar att det i Skäggetorps samtliga områden
råder en lägre förvärvsfrekvens hos kvinnor jämfört med män i samma områden.

●

Därför ska ett jämställdhetsperspektiv, både i etableringen, men även i arbetet med
arbetsmarknadsinsatser tas i beaktning. Kommunen behöver också vid anställning ta
hänsyn till likvärdighetsprincipen samt tillämpar kompetensbaserad rekrytering.
Börja med sommarjobb för mammor kring trygghet: Se svar nedan gällande
mammor som anställda trygghetsvärdar under sommaren.

Att barnen klarar skolan
●

Förbättra kontakten mellan mammor/föräldrar och lärare/rektorer: Det är viktigt
att skolan tar sig tid och möter upp föräldrarna regelbundet. Varje skola har mentorer
som ansvarar för en regelbunden kontakt med vårdnadshavare. I de lägre åldrarna är
det ofta klassläraren som träffar barnen mest som har huvudansvaret att ha en
relation med hemmet. I de högre åldrarna håller man på att etablera heltidsmentorer
som sköter mycket av den kontakten. Det är givetvis viktigt att tolk används så att
föräldrarna kan ta sitt föräldraansvar.
Redan under vt-21 har det genomförts ett första möte mellan Världens mammor och
rektorer inom Skäggetorp (alla 3 F-6 skolorna och förskolorna). Tanken är att den
typen av möten ska kunna fortsätta.

●

●

●

●

Tryggheten på skolan och studiero i klassrummen: Skollagen har tydligt
definierat i ett särskilt kapitel rörande arbetet med trygghet och studiero. Det är för att
just de frågorna är så avgörande för att elever ska lyckas i sin skolgång. Varje skola
ansvarar för att hitta lösningar som passar just dem, allt från mindre grupper,
tvålärarskap, särskilda heltidsmentorer mm. Individuella utvecklingsplaner och
åtgärdsplaner ska tas fram gemensamt med vårdnadshavarna på
utvecklingssamtalen. Kontakten och samsynen med vårdnadshavare är givetvis en
nyckelfaktor för att lyckas i skolarbetet.
Barn med särskilda behov behöver få hjälp (många som stör i klassrummen),
det är många som behöver hjälp men får inte hjälp: Skollagen är tydlig med att
skolans uppdrag är att ge anpassat stöd till elever som behöver det. Detta stöd kan
ges i olika form, beroende på hur behoven hos eleven ser ut, allt ifrån anpassningar i
klassrummet till särskilda insatser från speciallärare. Varje lärare gör bedömningar
tillsammans med kollegor och rektor kring vad som behövs.
Fler platser för studiero och läxhjälp: Många skolor schemalägger en tid under
skoltid som kan användas till läxläsning och där det finns lärare som kan ge stöd och
hjälp. Det är viktigt att förväntningarna på vad som ska erbjudas synkas, så att man
förstår att det som erbjuds är läxhjälp, även om det kallas något annat.
Bra och trygga fritidsaktiviteter: För yngre barn (upp till 12 år) ansvarar
fritidshemmet för bra och trygga aktiviteter för de barn som är inskrivna på
fritidshemmet.
För fritidsaktiviteter för äldre barn/ungdomar över 12 år ansvarar Kultur och fritid (se
nedan kopplat till Agora och UngPuls i Skäggetorp).

Trygghet
●

Sommarjobb för ungdomar i Skäggetorp: Möjligheten att prioritera ungdomar från
Berga, Ryd och Skäggetorp för feriearbete inom kommunen har inom ramen för
arbetet utifrån åtgärdsplanen utretts men inte kunnat realiseras. Inför fördelningen av

●

●

feriearbetet sker en dialog med bland annat elevhälsan, försörjningsstödet och AMC
(Arbetsmarknadscentrum) för att matcha ungdomar som av olika anledningar
bedöms ha extra behov av ett kommunalt sommarjobb. Det kan röra sig om
psykosociala såväl som socioekonomiska omständigheter. Det är ett arbete som
utgår från individ snarare än bostadsområde och adress. Det är ännu juridiskt
tveksamt vilka möjligheter kommunen har att särskilja sökanden efter bostadsadress.
(Icke att förglömma att det bor ungdomar i Berga, Ryd och Skäggetorp i familjer med
stabil ekonomi). Alla barn och ungdomar i Linköping har samma förutsättningar att
söka feriearbeten oavsett bostadsområde.
Mammor blir anställda under sommaren som trygghetsvärdar: Funktionen
kopplat till trygghetsvärdar ligger inte inom kommunens verksamhet idag. I den
utökade samverkan som är inledd med Stångåstaden utifrån lednings- och
samordningsmodellen kan frågan dock påtalas och lyftas vidare för att se över om
det är realiserbart. Genom trygghetsskapande områdesteamen (TSG) kommer
funktionen fältarbetare rekryteras, här tillämpas idag kompetensbaserad rekrytering.
Agora och UngPuls - en NYSTART ”Lägg ner och starta om på nytt” och
anpassa till behov och det som efterfrågas:
Agora
Kulturhuset Agora med sitt närbibliotek är en kreativ och öppen mötesplats för olika
kulturella uttryck oavsett kön, ålder eller bakgrund. Fokus är på flickor och kvinnor
där det egna skapandet och biblioteksverksamheten står i fokus. Agora verkar för
lokal samverkan. Utbudet kännetecknas av hög kvalitet och mångfald där både
upplevelser och det egna skapandet står i fokus. Lokalerna är öppna för alla åldrar
och där erbjuds utmanande och inspirerande aktiviteter. Agora verkar för det
demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning.
Agora samverkar ständigt med andra aktörer och Agora välkomnar fler samarbeten.
Agoras verksamhet har sen starten byggt på samarbeten och det är genom dessa,
både med besökare och aktörer som verksamheten skapar sina aktiviteter. Agora
väljer att arbeta tillsammans med andra för att det skapar en mix av kompetenser,
ger ett mer varierat utbud och fångar upp en bredare publik. Agora verkar som en bro
som sammanför individer och andra aktörer, som en möjliggörare. Långsiktiga
samarbeten skapar kontinuitet och trygghet vilket Skäggetorp behöver. Hittills under
2021 har 42 olika aktivitetstyper genomförts varav flera av dessa sker i samverkan
med olika samverkansparter.
Agora är en mötesplats i ett socioekonomiskt utsatt området, vilket kräver en ständig
dialog med skäggetorps invånare om önskemål och behov för att kunna matcha
aktiviteterna. Allt från marknadsföring till språkanpassning utgår från målgruppens
behov. Ett särskilt fokus läggs hela tiden på minoriteter och utsatta grupper, vilket hos
oss är barn, personer med svårigheter i svenska språket och kvinnor.
I Agoras kvinnoråd har det t.ex. diskuterats om det stora behovet av utbildningar i
föräldraskap och data. Detta har Agora fångat upp och tillsammans med andra
aktörer erbjuds nu detta.

Agoras personal lägger ner mycket tid på att relationsbygga med medborgare i
Skäggetorp både på Agora men även runt om i Skäggetorp. Agoras lådcykel
används minst en gång i veckan för att åka ut och prata önskemål av aktiviteter,
marknadsföring m.m. Viktigt för Agora är att sätta grunden för en trygg mötesplats,
där alla besökare bekräftas, för att de ska stärkas och därmed våga välja fler positiva
sammanhang och uttrycka sina behov. T.ex. har Agora och samarbetspartners lagt
fokus på att hålla aktiviteter där barn upplever och gör saker tillsammans med
föräldrar, för att stärka familjer, låta barnen få en stabil och bra grund för att växa, och
hjälpa föräldrar i hur man stöttar barn och ungdomar i alla åldrar. Agora får också en
tidig relation med barn och föräldrar vilket kan vara en skyddsfaktor. Exempel på
aktiviteter är Lära tillsammans, Familjeateljé, Familjelördagar. Målet är att så tidigt
som möjligt få in barn och unga i positiva sammanhang.
2020 möjliggjorde verksamheten över 53 000 registrerade besök i lokalerna, trots
pandemiåret.
UngPuls
Syftet med UngPuls verksamhet är att utveckla mötesplatser och aktiviteter för unga
vuxna med fokus på flickor och unga kvinnor, samt att stödja aktiviteter för barn och
unga som står utanför den organiserade verksamheten och föreningslivet.
Målgruppen delas in i undergrupper, exempelvis ”systrar” (riktad verksamhet mot de
som identifierar sig som flickor och unga kvinnor), eller ”unga leder unga” (ungt
ledarskap) där unga goda förebilder leder andra unga i aktiviteter. Aktiviteterna i
verksamheten är bl.a. fysisk aktivitet, skapande, musik/studio, media/kommunikation,
systrar, pulstid och lifeskills.
Genom mångfalden av aktiviteter som UngPuls erbjuder når verksamheten ut till
många i målgruppen, men olika aktiviteter har olika kapacitet för antal deltagare.
Exempelvis: Taekwondo har ca 80-100 deltagare, musikproduktion ca 2 st vid varje
tillfälle, läxhjälp och CV-verkstad ca 10-15 per tillfälle, fotbollscup ca 200 deltagare,
ungdomsdrivet event vid stadsfesten ca 10 000 personer i målgruppen. Under
Pulstiden har det varierat allt mellan 10-100 st deltagare.
Verksamheten ska utgå från forskning och evidensbasering, rapporter och
omvärldsanalys (Ung Livsstil, rapporter från MUCF och studiebesök mm.) för en
främjande och meningsfull fritid i socioekonomiskt utsatta områden. Det som
framkommer i forskningen är att unga behöver meningsfulla och lärande aktiviteter
som de kan växa genom. UngPuls erbjuder unga en mångfald av kostnadsfria
aktiviteter i samverkan med civilsamhället och tillsammans med unga själva.
Kommunens fritidsverksamhet har en stor betydelse för barn och unga i
socioekonomiskt utsatta område och det är av stor vikt att verksamheten inte bara
möter målgruppens behov utan även bidrar till ökad trygghet för barn och unga i
närområdet. Därför satsar Allians för Linköping nu på en förstärkning av
fritidsverksamheternas möjligheter att säkerställa skolgången för barn och unga.

Planerar kommunen att samverka med Världens mammor framöver? Hur tänker man
sig isåfall den samverkan?
Kommunen avser att ha fortsatt dialog och samverkan med Världens mammor framöver.
Världens mammors arbete i området genom Skäggetorpslyftet är en viktig kraft och motor
som kommunen vill ta tillvara på. Samverkan med koppling till SMS-gruppens arbete har
inletts och under hösten kommer SMS-gruppen bjuda in Världens mammor för ett
uppföljande möte för att fortsätta diskutera samverkansmöjligheter inom kommunens
rådighet. Världens mammor kommer också få möjlighet att påverka det nya
arbetsmarknadspolitiska program som kommer att tas fram för kommunen.
Kommunen ser gärna att Världens mammor deltar i nätverk och forum och har därför hittills
bjudit in till följande träffar:
●

●

●

Världens mammor deltog i ett av de runda-bordssamtal som genomfördes under
hösten 2020 inom projektet EPI (european pact for integration) och har bjudits in till
fortsatta kontinuerliga nätverksmöten i det så kallade ”integrationsnätverket” – dock
inte närvarat. Integrationsnätverket syftar till att samarbeta och skapa samsyn mellan
kommun, näringsliv och civilsamhälle genom arrangerande av månatliga möten där
EPI idag är ansvariga som arrangör. De bjöds även in till att samverka när EPI
lämnade in en ansökan om medel till Länsstyrelsen, men valde att inte stå med som
samverkanspart på kommunens ansökan.
Efter dialog med säkerhetsenheten kommer de under hösten se över hur
rapporteringen kring EST (effektiv samordning för trygghet) kan breddas genom fler
rapportörer. Världens mammor sätts upp på lista för framtida potentiella rapportörer
och tas i beaktning vid utvecklingsarbetet under hösten.
Ett annat samverkanssätt som är möjligt är genom en IOP (ideellt offentligt
partnerskap). Avdelningen Arbetsmarknad och Integration har fört diskussioner med
Världens mammor att ingå ett IOP. Information har förmedlats att utifrån kommunens
riktlinjer måste initiativet komma från föreningen.
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