Interpellation till ansvarigt kommunalråd
2022-04-21

IOP med Världens mammor
Världens mammor* är en idéburen organisation som drivs av främst utlandsfödda
mammor i stadsdelen Skäggetorp. Föreningen är i Linköping helt unik i sitt slag och
har på kort tid haft ett enormt genomslag i att engagera gruppen mammor i
Skäggetorp. En grupp som annars ofta glöms bort.
Världens mammor menar att just mammorna är några av de absolut främsta
experterna på vad segregationen i Linköping får för konsekvenser, en uppfattning
som vi i Miljöpartiet är villiga att skriva under på. De har bland annat tagit fram en
punktlista med förslag till åtgärder för att förbättra situationen i Skäggetorp som de
lämnade utanför Stadshuset förra året.
Till svar fick de då ett papper i sina händer om hur man söker en IOP, vilket de då tog
till sig och ansökte om. De valde en IOP med syfte att arbeta uppsökande och för att
få ut just gruppen utlandsfödda mammor i Skäggetorp i arbete. Det är en åtgärd som
bör ses som oerhört viktig både för den enskilda individen samt samhället och
området i stort. Världens mammors IOP-ansökan finns bifogad.
Föreningen har nu muntligt fått ett avslag. Vi har med anledning av detta följande
frågor:
1. Varför väljer Alliansen att inte ingå en IOP med Världens mammor?
2. Hur kommer det sig att man vägrar ge föreningen ett skriftligt beslut så att de
har möjlighet att juridiskt pröva beslutet eller överklaga det?
3. Hur arbetar Alliansen med att nå gruppen utlandsfödda kvinnor som står
utanför arbetsmarknaden i Skäggetorp och inte är inskrivna på varken
arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen?
4. Har Alliansen för avsikt att samarbeta med Världens mammor eller ta till sig
av deras punktlista? Isåfall hur?
5. Hur ser processen för beslut gällande IOP ut för att säkerställa att alla
föreningar som ansöker får en rättvis prövning?

*Världens mammor startade 2016 i Motala efter att Barnavårdscentralen slog larm
om att många mammor och barn satt isolerade i sina hem. I dag finns organisationen
på fem platser i Östergötland.
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