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1. Inledning
Inom ramen för projektet EPI (European Pact for Integration) har Linköpings kommun
genomfört en intern granskning av styrdokument i form av policyer, strategier,
handlingsprogram och riktlinjer, samt av övergripande attityder och beteenden i förhållande till
integration och inkludering av medborgare med utomnordisk bakgrund. Granskningen har
genomförts enligt den metod som används av Europarådets interkulturella program, ICC-index.
Detta verktyg har kompletterats av ytterligare verktyg vilket innebär involvering och
engagemang av nyckelintressenter inom och utom den kommunala förvaltningen i form av
djupintervjuer och fokusgrupp.
Syftet med EPI är att medverkande kommuner ska få förutsättningar att utveckla
integrationsstrategier för tredjelandsmedborgare. Den här rapporten redovisar resultatet från
den granskning som har gjorts under våren 2020 inom flera olika verksamheter i Linköpings
kommun. Samma granskning har gjorts av övriga medverkande parter i projektet.

2. Linköpings kommun, en översikt
2.1.

Demografiska data för Linköpings kommun

År 2019 hade Linköpings kommun 163 051 invånare samt en BNP på 537 tSEK/ capita (2017).
Den svenskfödda befolkningen är dominerande, 82,3% är födda i Sverige. Bland andra länder är
Irak störst med 2,4%. Medborgare i andra länder än Sverige: 7,6%. Medborgare i EU-Efta utgör
2,3% av hela befolkningen och 17,6% av invånarna har utländskt medborgarskap. Av
kommuninvånarna är 17,7% födda utanför Sverige. Antalet utlandsfödda har fördubblats under
de senaste 14 åren.
Sveriges officiellt erkända nationella minoriteter är sami, svensk finsk befolkning, tornedalier,
judar, romer.
I Linköping finns ett särskilt fokus på grupperingar med annan bakgrund, religion, språk eller
sexuell läggning exempelvis i form av de av kommunstyrelsen antagna handlingsplanerna för
nationella minoriteter och för jämställdhet. Vi har människor från tredje land (till exempel
somaliska klaner) som kräver särskild uppmärksamhet och kommunikationsaktiviteter. Men
detta görs i dagsläget inte systematiskt och proaktivt, utan först när behovet uppmärksammas.

3. Mångfaldspolitik
3.1.

Regional och nationell politik

I Sverige ansvarar regeringen för att utforma den svenska integrationspolitiken. Den svenska
regeringens ställningstagande är att alla som bor och lever i Sverige ska kunna vara en del av
samhällets gemenskap oavsett var de är födda eller vilken etnisk bakgrund de har. Regeringen
ger därför extra stöd till nyanlända invandrare under de första åren i Sverige. Syftet är att de
som är nya i Sverige ska få en bra start och goda förutsättningar för att kunna leva ett
självständigt liv. Myndigheter som arbetar med mottagande och etablering är Migrationsverket
och Arbetsförmedlingen. Aktuell lagstiftning som berör frågorna direkt är Etableringslagen,
Bosättningslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt
Skollagen. Andra centrala lagar när det handlar om delaktighet och medborgarnas
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förutsättningar och möjligheter till direkt påverkan i demokratiska processer är Plan- och
bygglagen, Kommunallagen och Förvaltningslagen.
I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill
bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt
medborgarskap.
Under många år har anhöriginvandringen varit det vanligaste skälet till att någon flyttar till
Sverige. 2019 bröts den trenden. Nu är arbetsmarknadsskäl det vanligaste skälet till att en
utomeuropeisk person söker och får tillstånd för att flytta till Sverige för att arbeta, för kortare
eller längre tid.1
Särskilt stöd finns för personer som har fyllt 20 år (men inte 65 år) och är nyanländ med
uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av
dessa. Då kan personen skrivas in i det nationella etableringsprogrammet och få
etableringsersättning. En nyanländ person är en flykting eller invandrare som är ny i Sverige.2
Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsprogrammet och är en av de myndigheter som
hjälper nyanlända flyktingar och invandrare att komma in i samhället. Etableringsprogrammet
innebär att personen får en planering som innehåller olika aktiviteter som ska stödja denne på
vägen till arbete.3
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har regeringens uppdrag att främja
statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att
effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.
Delegationen för unga och nyanlända till arbete verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser
mot arbetslöshet inom målgruppen får större genomslag på lokal nivå. Delegationen främjar
statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer.4
För att skapa en sammanhållen struktur kring regeringens nationella integrationspolitik och
civilsamhälle och idéburen sektor finns sedan 2018 Nationellt organ för dialog och samråd
mellan regeringen och det civila samhället, NOD. Syftet med NOD är att underlätta samverkan
mellan offentliga aktörer och civilsamhället, och tillhandahålla mötesplatser för att främja
dialog. NOD spänner över alla sakpolitiska områden och arbetar med att facilitera möten.5

3.2.

Lokal politik

I Linköpings kommun arbetar alla förvaltningar aktivt för en god och systematisk integration och
inkludering av nyanlända. Som nyanländ familj i kommunen har barn tillgång till barnomsorg
och till skola genom skolplikten. Det finns dock inga centrala styrdokument specifikt för
integration och inkludering idag. Både skolgång, språk i form av sfi-undervisning (svenska för
invandrare), boende samt kultur och fritidsaktiviteter har dock en viktig roll i att kunna ge både
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myndigheter, civilsamhälle, näringsliv samt inte minst individen själv, förutsättningar för en god
integration och inkludering i samhället i stort och i Linköpings kommun i synnerhet.
Konkreta åtgärder inom integrationsområdet som har gjorts är en handlingsplan för romsk
inkludering, med riktlinjer som börjar gälla från och med hösten 2020. I maj 2020 antogs även
Riktlinjer för jämställdhet vilket innebär att kommunen utgår från ett intersektionellt perspektiv
i arbetet för social hållbarhet.
Linköpings kommun arbetar aktivt på lokal nivå, ute i stadsdelarna, för att stärka aktiviteter som
riktar sig främst till ungdomar. Syftet är att genom en stärkt närvaro säkra en tryggare stadsdel
som upplevs positivt för alla boende. I den socialt utsatta stadsdelen Skäggetorp finns
exempelvis aktitivitetshuset Agora. En annan insats är inrättandet av brobyggare, vars uppgift är
att fungera som en brygga mellan myndigheter och kommuninvånare av annat etniskt ursprung
än svenskt. Brobyggarnas uppgift är att fungera som en interkulturell tolk. I kommunens
idrottspolitiska program fokuseras särskilt på vikten av mångfald både inom kommunala
insatser, men också inom aktiviteter som arrangeras av föreningar i samverkan med
kommunen. Ett konkret exempel är projektet Shanazi hjältar, som har fått en särskilt utmärkelse
som ett lyckat integrationsprojekt och vunnit mångfaldspris för sin insats. Vinnare av det här
priset utses av förtroendevalda politiker och utses bland föreningar eller särskilda projekt som
har gjort någonting bra för att främja mångfald, integration och jämställdhet.
https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/barn-och-unga/motesplatser-ochaktiviteter/fritidsverksamhet-och-lov/overgripande/shanazi-hjaltar/
Föreningar kan söka bidrag för särskilda projekt, insatser och för sina verksamheter, och i det
kulturpolitiska och det idrottspolitiska programmet finns angivet vilka krav föreningen måste
uppfylla i fråga om jämställdhet, inkludering och demokratiska värderingar.
https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/regler-och-styrandedokument/styrande-dokument/program/idrottspolitiskt-program/ och
https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/regler-och-styrandedokument/styrande-dokument/program/kulturpolitiskt-program/ För att få medel som förening
måste alla inkluderas, vilket betyder alla oavsett kön, ålder, fysiskt eller psykiskt handikapp,
etnicitet eller socioekonomisk bakgrund.
Aktuella styrdokument6 för Linköpings kommun inom ramarna för EPI-projektet är:
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Riktlinjer för jämställdhet och mångfald.
Riktlinjer för arbetsmarknad och integration
Riktlinjer för Linköpings kommuns arbeta med nationella minoriteters rättigheter.
Handlingsplan för romsk inkludering.
Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun.
Program för kommunens samverkan med den idéburna sektorn.
Näringslivsprogram.
Idrottspolitiska programmet.
Policy för medborgardialog.

(Linköpings kommun 2020)

5

Länkar till styrdokument för kommunens arbete: https://www.linkoping.se/kommun-ochpolitik/fakta-om-linkoping/regler-och-styrande-dokument/

4. ICC-index
4.1.

Metodik

ICC-index bedömer kommunens status i förhållande till en särskild, interkulturell
integrationsmodell. Resultaten av indexet hjälper städer och kommuner att göra
evidensbaserade bedömningar om effekterna och resultatet av kommunens lokala politik och
fördelning av olika resurser.
ICC-index är ett verktyg som har utvecklats av Intercultural Cities-programmet från
Europarådet. Indexet kan användas för att visualisera och relativisera hur statusen för en
kommuns förmåga för interkulturell integration ser ut, hur den har utvecklats över tid och hur
den aktuella kommunen ligger i relation till andra, jämförbara städer och kommuner. Verktyget
innehåller ett antal indikatorer som underlättar att identifiera och kommunicera var en stad står
i relation till interkulturell integration, och hur det fortsatta arbetet bör planeras i framtiden.
Metoden består inom EPI-projektet av tre delar; ett frågeformulär med 90 frågor och 12
indikatorer, enskilda intervjuer med externa intressenter, samt en fokusgrupp bestående av
både externa och interna intressenter. ICC Index-frågeformuläret syftar till att ta reda på vilka
insatser som kommunen gör för att uppmuntra deltagande och interaktion ur ett interkulturellt
perspektiv. ICC-indexet är ett verktyg som har gjort det möjligt för kommunen att göra en
grundlig översyn av de olika styrnings- / politikområden som bidrar till en interkulturell
integration, utvärdera var staden ligger i dessa områden och därefter bestämma i vilka områden
insatser bör koncentreras.

4.2.

Resultat

Enligt det övergripande resultatet har Linköpings kommun ett sammanlagt interkulturellt index
på 53 (av 100 möjliga poäng). Det här är ett resultat som visar på förbättringspotential, och
aktiviteter för att på sikt kunna höja indexet finns främst inom olika samverkansformer
tillsammans med det lokala näringslivet, men också med civilsamhälle och idéburen sektor.
Sysselsättning och språkträning för grupper i samhället med utomeuropeisk bakgrund bör här
utvecklas, tillsammans med olika former för delaktighet inom både demokratiska processer
samt inom aktiviteter som rör fritid i form av kultur och idrott.
Jämförelsen mellan kommuner är bara en fingervisning med tanke på de stora skillnader som
råder mellan kommunerna vad gäller historisk utveckling, typ och omfattning av mångfald,
styrningsmodeller och nivå av ekonomisk utveckling. Jämförelsen är baserad på en uppsättning
formella kriterier relaterade till interkulturella strategier på lokal nivå och syftet är endast att
det ska fungera som ett verktyg för lärande.
Kommunerna som har utsetts att ställas i relation till varandra har valts ut enligt storleken på
kommunen (under 100 000 invånare, mellan 100 000 och 200 000, mellan 200 000 och 500 000
och över 500 000 invånare) och andelen utlandsfödda invånare (lägre än 10 procent, mellan 10
och 15 procent mellan 15 och 20 procent och högre än 20 procent). Syftet är att skapa en mer
relevant jämförelse, en visuell presentation och filtrering av resultaten.
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Indexet är indelat i 12 indikatorer, där Linköpings kommun placerar sig enligt ovanstående
diagram. För jämförelsens skull är Linköping markerat tillsammans med Västerås som jämförbar
svensk kommun.

Indikatorerna för ICC Index är Engagemang, Interkulturell lins (som i sin tur är uppdelat i
Utbildning, Bostadsområde, Offentligt anställda medarbetare, Näringsliv och arbetsmarknad,
Kulturellt och socialt liv, Offentliga rum), Medling och konfliktlösning, Språk, Media och
kommunikation, Internationell utblick, Allmän kunskapsnivå, Välkomnande av nyanlända,
Ledarskap och medborgarskap, Anti-diskriminering, Delaktighet samt Interaktion.

Index för Engagemang, Delaktighet och Allmän kunskapsnivå ligger relativt sett lägre, medan
Ledarskap och medborgarskap, Internationell utblick, Anti-diskriminering och Välkomnande av
nyanlända lägger Linköping relativt sett i framkant.
Resultat från indikator Interkulturell lins visar på att Linköpings kommun är svagare i jämförelse
gällande Näringsliv och arbetsmarknad, samt Offentligt anställda medarbetare. Mer om det i
avsnitt 5 om Prioriterade områden.
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4.3.

Indikatorer med gott resultat

I återrapporteringen av ICC-index ges även en skriftlig bedömning som belyser varje indikator.
Offentliga platser och stadsplanering är ett område där Linköpings kommun uppvisar ett gott
resultat enligt indexet. Den nu gällande översiktsplan för kommunen syftar till att främja
inkluderande mötesplatser. Det finns också särskilda stadsbyggnadsplaner för Skäggetorp, Berga
och Ryd (skateparker, lekplatser).
Staden tar kommuninvånarnas synpunkter i beaktande rörande utformningen av olika offentliga
utrymmen och byggnader. Samrådsprocesserna som genomförs är tillgängliga på olika språk.
Ett gott exempel på en dialogprocess är projektet Mitt Berga som genomfördes under 2017. Här
arrangerades dialoger och möten med flera olika intressenter; frivilligorganisationer, boende,
kommunen i syfte att diskutera hur miljön i stadsdelen kunde utvecklas.
Proaktiva åtgärder genomförs för att undvika segregation.
Medling och konfliktlösning visar på ett relativt gott resultat för Linköpings kommun. Staden har
ingen egen medlingstjänst, utan det här är en tjänst som har utlokaliserats på en tredje part;
civilsamhällesorganisationen Byrån mot diskriminering.
Kommunen har anställda brobyggare vars uppdrag är att vara en interkulturell koppling mellan
myndigheter och människor med olika kulturella bakgrunder. Dessa medarbetare verkar ute i
stadsdelarna, på sjukhus och fritidsgårdar, bland annat.
Linköping har ingen kommuntjänst som är speciellt avsedd för interreligiösa relationer.
Kommunens internationella utblick hämtar en stor del av sin styrka och genomslagskraft genom
det samverkansavtal som finns mellan Linköpings kommun och Linköpings universitet. Linköping
har en tydlig och hållbar politik för att uppmuntra internationellt samarbete, främst genom
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Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun. Kommunen förvaltar också
kontakter med flera städer i andra länder.

4.4.

Förbättringsområden

Linköpings kommuns engagemang (Commitment) kommuniceras och systematiseras idag inte
tillräckligt tydligt. Kommunen har inte offentligt tagit ställning till att man strävar efter att vara
en “Interkulturell stad”. Även om kommunen har antagit styrdokument för mångfald och
jämlikhet finns ännu inte någon interkulturell integrationsstrategi.
Näringsliv och arbetsmarknad skulle gynnas av en starkare lokal förankring, förutom det stöd
som idag finns på regional nivå för företagare i Linköpings kommun. Genom att kontinuerligt
belysa värdet av mångfald inom näringslivet och genom ett närmare samarbete mellan
handelskammare och lokala företagare kan kommunen mer effektivt påverka på vilket sätt
mångfald uppfattas i den privata sektorn.
Ett aktivt medborgarskap är ett av målen för interkulturell politik. Det syftar till att öka hela
samhällets delaktighet som ett medel för att möjligheter för en bredare inkludering. Lokala
myndigheter är mycket välplacerade för att testa, skapa och möjliggöra för människor med olika
bakgrunder att träffas, utforma och påverka de beslut som påverkar deras liv. Strategier för
deltagande kan också uppmuntra till ökad blandning och interaktion mellan olika grupper i det
offentliga rummet.
Linköping ligger bra till relativt jämförbara städer när det gäller tillgång till politiskt deltagande
(även om data om deltagande inte är tillgängliga). Målet är att bygga en stad där ett mångfald
av människor har färdigheter, kunskap, förtroende och möjligheter att delta; men också där
offentliga myndigheter är öppna och välkomna för olika former av delaktighet och inkludering i
olika processer.

5. Prioriterade områden
Med hjälp av resultatet från ICC-index, samt från intervjuer med intressenter och fokusgrupp
under våren 2020, har tre teman definierats för att arbeta med Linköpings kommuns
interkulturella strategier och inkludering.
En modig kommun

Vilja och utrymme att växa

Samskapande av
mellanmänskliga möten

Linköpings kommun behöver bli

Sysselsättning för vuxna från

Offentliga rummens

bättre på att kommunicera sitt

första dagen de anvisas till

förutsättningar för, samt

ställningstagande i fråga om

Linköpings kommun. Stöd till

facilitering av inkludering och

fastställda styrdokument och på

utomnordiska personer som är

delaktighet.

vilket sätt dessa är relevanta för

intresserade av att starta

individen och för

företag i form av rådgivning och

Vikten av samverkan med

tjänstepersonerna I sin

kompetensutveckling. Stöd till

civilsamhälle och lokala

myndighetsutövning.

företagare att ta emot individer

näringslivet för att göra det

för arbetspraktik.

möjligt.
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Aktuella teman är En modig kommun, Viljan och utrymme att växa samt Samskapande av
mellanmänskliga möten. I ett större sammanhang utgör på så vis varje tema delar av vad det
övergripande integrations- och inkluderingsarbetet innebär för kommunen och för kommunens
externa intressenter i fråga om civilsamhälle och idéburen sektor, upphandlade leverantörer,
det lokala näringslivet och de enskilda kommuninvånarna.

5.1.

En modig kommun

Indexet visar på att Linköpings kommun inte är tillräckligt tydliga i sin kommunikation rörande
jämställdhet, nationella minoriteter, inkludering och integration. På vilket sätt kan civilsamhälle,
näringsliv och andra myndigheter involveras i det arbetet?
I fokusgruppen lyftes att vi som aktörer får mycket information, annars är kommunikation svårt
till medborgare. Det är mun till mun-metoden som är det mest effektiva sättet att sprida
information idag. Det är viktigt att vara flexibla i hur kommunikationen går till, beroende på
målgrupp och ett sätt är att hitta nyckelpersoner som kan hjälpa till med att sprida
informationen. En annan viktig faktor är att undersöka hur man faktiskt vill eller kan ta emot
information.
Fokusgruppen upplevde också att en avgörande del är förmågan av samordning mellan insatser
i kommunen, och att organisationskulturen i kommunen upplevs kan vara ett problem. En viktig
möjlighet här är att bli bättre på att synliggöra och kommunicera det som sker på gräsrotsnivå.
Det handlar om att belysa, lyfta upp i syfte att skapa engagemang. Det kan ske t ex via sociala
medier och genom möten med civilsamhället och näringslivet.

Aktiviteter
Utifrån de resultat som kommer av ICC-index, intervjuer och fokusgrupp kan vi lyfta några
förslag på aktiviteter.







5.2.

Utbildningstillfällen för tjänstepersoner och förtroendevalda inom områdena mångfald,
inkludering.
Nätverk för handläggare inom både skola, social omsorg och försörjningsstöd.
Gemensam modell för hur kommunen kan samverka med både näringslivet och civila
samhället.
Gemensam modell för delaktighet och inkludering i form av dialogmöten.
Tydligare offentligt ställningstagande och kommunikation om kommunens plan för
jämställdhet, nationella minoriteter och delaktighet.
Systematisk kommunikation av goda exempel från verksamheterna i chefsnätverk, i
sociala medier och på kommunens webbsida.

Vilja och utrymme att växa

Indexet visar på förbättringspotential gällande inkludering av utomnordiska entreprenörer och
stöd till mindre företag. Integrationsarbetet på lokal nivå kan stärkas genom att det som redan
finns i kommunen byggs på och stärks ytterligare. Entreprenörskapet finns och det krävs verktyg
att kunna kommunicera hur svenskt företagande fungerar och vad som krävs för att testa på att
starta företag. En viktig möjlighet för att göra det genomförbart är att kunna hitta och öka
drivkrafterna hos individer genom att lyfta fram stoltheten i entreprenörskapet och genom att
hitta fler som vågar. En viktig utmaning i Linköping är arbete och sysselsättning, att kunna se alla
som en resurs. Boende är en annan utmaning, att ge individen förutsättningar att öka
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inflytandet över sin egen boendeform. Fritid är också en nyckel att skapa gränsöverskridande
aktiviteter, främst för ungdomar.
Idag finns en tydligt märkbar byråkratisk tröskel för entreprenörer, vilket innebär att
samordningen av myndighetskontakter och byråkrati för en potentiell entreprenör kan
förbättras. Det krävs bland annat mentorskap och förebilder tillsammans med konkret kunskap
om hur systemet fungerar i fråga om lagstiftning, vid sidan om de kulturella reglerna. Det här
kan ske redan tidigt i etableringsprocessen. På samma gång behöver näringslivet hitta sätt att
lära av nya målgrupper i samhället, bland annat genom interaktion. Skola och föreningar har
varit bättre på att fånga upp mångfald och nya målgruppers behov, där behöver näringslivet bli
bättre. Till det krävs nya mötesplatser, vilket innebär mötesplatser där det inte finns så mycket
kulturell historia i grunden; nya platser där alla stiger in med samma ryggsäck. Det finns idag
bland nyanlända med utomnordisk bakgrund alltför lite kunskap om företagande och
entreprenörskap. Svenskar och nyanlända verkar på olika plattformar, vi behöver fria
plattformar där man kan ta sig in på lika villkor. Det finns mycket att lära från andra kulturer,
både vad gäller nya tjänster och produkter som idag inte finns på den nordiska marknaden, men
också om entreprenörskapet i sig.
Enligt indexet är Linköpings kommun bra på mottagande av nyanlända. Det handlar om bostad,
skola till barnen, sysselsättning och utbildning. Vägen till egen försörjning är dock inte helt tydlig
för individen och det handlar om att kommunens resurser kommer in tidigt i
integrationsprocessen fånga upp individens egen drivkraft. I det arbetet är samverkan med det
civila samhället och idéburen sektor central, tillsammans med näringslivet i fråga om
entreprenörskap och nyföretagande. Det krävs också nära samarbete med Arbetsförmedlingen,
då etableringsprogrammet och de två första åren i Sverige är deras ansvar. Fokus i tidiga
insatser för sysselsättning och entreprenörskap bör vara att alla som finns i den processen ska
lyftas och uppleva att alla kan vara med och bidra till sig själva och till samhället redan från
början av tiden i Sverige och i Linköping. För att kunna klara av det krävs både
språkundervisning i form av sfi och samhällsorientering. Här kan också föreningslivet utvecklas
med hjälp av mer resurser genom att volontärer kompetensutvecklas och föreningar får
möjlighet att genomföra konkreta insatser på uppdrag av kommunen. En nyckel är att arbeta
individanpassat och i samverkan med civilsamhällesaktörer i syfte att tillsammans verka för att
skapa möjligheter för integration och inkludering. Förutsättningar för ömsesidig förståelse i
syfte att motverka segregation och homogenitet är att exempelvis dela livsberättelser för att
sprida kunskap om varandra. Ökningen av den sociokulturella mångfalden i samhället under de
senaste åren har inneburit ökade utmaningar i språket samt nya förutsättningar för att kunna se
till att människor kommer med på riktigt. Familjementorer är en insats för att skapa
förutsättningar för interkulturella möten, på flera nivåer. Gemensamt för människor som möts
och som ska stärkas är språket och arbete eller sysselsättning. Det är svårt att lära känna en
svensk familj idag utan dessa två delar. Idrott, hälsa och rörelse är andra bra ingångar att mötas
interkulturellt.
Näringslivet ser effekterna av ökningen i sociokulturella skillnader i kommunen nu, några år
efter flyktingvågen 2015. Det har funnits en brist på kompetens och det finns en önskan att
skapa bredare mångfald. Finns dock ett inbyggt motstånd mot det inom främst äldre,
etablerade företag. Näringslivets största utmaning är att komma in och utveckla en effektiv
samverkan med den offentliga sektorn. Små och medelstora företag är mer dynamiska i sitt
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mångfaldsarbete. Företaget måste i viss utsträckning kunna spegla målgruppen, varför
mångfald är nödvändig för dess långsiktiga hållbarhet.

Utvecklingsområden
Förutsättningar för interkulturella möten underlättas av att individen får tillgång till arbete eller
sysselsättning, boende, fritid och utbildning.
Nya plattformar, kulturellt ofärgade där näringsliv och nyanlända, potentiella entreprenörer kan
mötas och lära av varandra.
Motverka utanförskap och segregation genom att exempelvis jobba i direkt på plats ute i
bostadsområdena och utveckla språkinsatser, samt att där stärka utbildningsmöjligheterna för
kommuninvånare som behöver det.
Att göra individen delaktig från början i sin egen etableringsprocess. Detta kan arbetas med
genom att målgruppen inkluderas från start istället för att färdiga aktiviteter presenteras.
Svenskt näringsliv och svenska entreprenörer har mycket lära från andra kulturer. Både
kommunikativt, hur nya målgrupper kan nås, men också vad gäller själva entreprenörskapet, att
utveckla och driva företag.

Aktiviteter
Resultatet leder fram till följande förslag på aktiviteter.







5.3.

Utbildningar och tydligare kommunikationsinsatser mot nya målgrupper om allmänt
företagande i Sverige.
Nya plattformar där entreprenörer och individer som vill gå in i företagande kan mötas,
på lika villkor.
Mentorskap och stöd, både till föräldrar, skolelever och potentiella entreprenörer.
Stärka civilsamhället. För det krävs resurser till föreningslivet; bygga upp och bygga ut.
Utbildningsresurser till etablerade föreningar.
Relevanta aktiviteter som är lätttillgängliga.

Samskapandet av mellanmänskliga möten

Det råder idag ett glapp mellan vad man som kommuninvånare behöver veta i samhället och
vad samhället vet om medborgarna. Viktigt här är att hitta sätt och strategier för att kunna lyfta
kommuninvånarnas talan i syfte att undvika att dela in varandra i olika fack. Det finns problem
med kunskap och delaktighet hos alla grupper och intressenter. Vi behöver tillsammans, både
kommunen och intressenter i fråga om näringsliv och civila samhället, skapa en uppfattning om
hur vi ger alla möjligheter att kunna bidra och bygga samhället tillsammans. Faktorer som
underlättar förhållandena för samexistens är att skapa och få förebilder vilket leder till positiv
utveckling i individens egen identitetssökande process, att få ansvar och förtroende och att
därmed motverka upplevelsen av att känna sig i underläge.
Indexet visar att Linköpings kommun ligger i framkant när det gäller att arbeta med offentliga
rum och de mellanmänskliga möten som sker där. Ett konkret exempel på offentliga
mötesplatser är kommunens aktivitetsparker. De ska vara inkluderande för alla målgrupper,
men fortfarande finns en bit kvar på den resan, då uppfattningen är att aktivitetsparkerna
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främst besöks av invandrare och killar. Linköpings kommuns projekt Mitt Berga i form av en
serie utvecklande dialogmöten upplevs som någonting positivt, men det råder en allmän
besvikelse bland de kommuninvånare som deltog över att det inte blev något, tre år är för lång
tid. Bergadialogen genomfördes under 2017. Tillsammans behöver vi öka delaktigheten i
kommunens offentliga rum, med hjälp av de som använder dem eller som ska använda dem.
Flera dialogmöten liknande Bergadialogen skulle behöva genomföras även i andra stadsdelar.
Det kan ske med hjälp av olika interkulturella aktiviteter som språkcafé, läxhjälp, cykelskola,
promenadgrupper. En nyckel i genomförandet av dessa aktiviteter är en bättre samverkan
föreningarna emellan. Människor som bor och verkar i Linköpings kommun behöver
gemensamma kontaktytor, en stärkt känsla av alla människors lika värde, och att vi tillsammans
motverkar utanförskap.
Viktigaste utmaningarna relaterat till mångfalden är bostadssegregationen, vilket även leder till
segregation i skolan. Faktorer för att underlätta samexistens är blandning i skolan,
gemensamma mötesplatser och ett mångfasetterat föreningsliv. Om exempelvis
klasskamraterna är med i en förening blir lättare för barnet att själv också ta steget. Vi behöver
inkluderingsprojekt där alla kan vara med. Offentliga rum i flera stadsdelar, t ex Ryd, behöver
öppnas upp och göras mer inkluderande. Gemensamt för människor är lärandet, bland annat i
form av praktikplatser där ungdomar och vuxna kan lära sig att klara av arbetslivet och får
möjlighet att träna språket.

Utvecklingsområden
Att integrera alla målgrupper och kunna erbjuda gemensamma insatser utifrån behov, oavsett
bakgrund. Ta vara på saker som pågår och fungerar och stärk dessa. Idag görs många satsningar
för nyanlända som också borde kunna inkludera alla som har liknande behov, oavsett tid i
Sverige. Tidiga insatser i familjer och för barn innebär att arbeta förebyggande genom att ge
föräldrar mandat och möjligheter.
Föreningslivet förändras och behöver hänga med i det som händer. Idrott och kultur ska finnas
som alternativ för alla och i de sammanhangen kan också rättigheter och skyldigheter för
grupper och individer lyftas fram tydligare och mer konkret, i syfte att jobba enligt principer för
KASAM, känsla av sammanhang.
Förkorta etableringstiden och få en individ att aktivt delta i samhällsbygget tidigt i
integrationsprocessen.
Bättre samverkan och samordning inom kommunen mellan olika instanser och insatser.
Bättre samverkan civilsamhället – myndighet och näringsliv. Bergadialogen kan utvecklas och
modellen kan appliceras på flera stadsdelar, vilket i sin tur ger nya förutsättningar att kunna
skapa en mer sammanhållen stad.
Synliggöra insatser som görs, vilket skapar en starkare VI-känsla och förebygger revirtänkande.
När kommunen stöttar det som redan görs genom att synliggöra och uppmuntrar främjar det
en fortsatt dialog.
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Aktiviteter




Systematisk samverkan med bland annat stadsdelssamordnarna, kommunpolisen,
fältarbetare.
Mentorskapsprojekt tillsammans med skolorna.
Gemensamma mötesplatser som den i Ryds Herrgård: läxläsning, språkcafé,
mentorskapsprogram, studiecirklar om exempelvis matlagning.

6. Slutsatser: vad som bör utvecklas
Rapporten visar på ett lågt resultat för Linköpings kommun rörande kommunen och dess
förvaltningars förmåga att kommunicera vilket åtagande man ser sig själva ha rörande
integration och inkludering i kommunen, samt vilka riktlinjer som finns för jämställdhet,
integration, mångfald och strategisk samverkan för interkulturella möten. Kommunens
beslutsfattare på både tjänstepersons- och politisk nivå behöver, för att kunna höja det
resultatet, initiera en systematisk process för att kunna omsätta principerna för interkulturella
aktiviteter och handlingsplaner i praktiken. För att Linköpings kommun ska kunna kalla sig
interkulturell krävs ett övergripande omtag där alla kommuninvånare av alla nationaliteter,
etnisk bakgrund, språk och religiösa trossystem, ålder och sexuell läggning innefattas. Framför
allt bör Linköpings kommun stärka sin externa kommunikation i form av sitt platsvarumärke
samt arbetsgivarvarumärke genom att mer systematiskt lyfta goda exempel från egna
verksamheter och från effektiva samarbeten med näringsliv och idéburen sektor.
En god etablering och inkludering i det svenska samhället bygger mycket på individens
förutsättningar för arbete, bostad, fritid och lärande. Här är viktigt att finna verktyg och
förståelse för att kunna lyfta individens egen drivkraft och förmåga att själv kunna sätta
ramarna för sin egen tillvaro, samt i ett större sammanhang där denne finns och verkar i
samspel med andra. Mötesplatsen är central, både för etablerade företagare samt för
potentiella entreprenörer och detta i syfte att ge lika förutsättningar för en ömsesidig
kompetensutväxling då alla grupper och individer som verkar på en gemensam arena har
någonting viktigt att lära av varandra. Det handlar på så vis både om ren kunskap i form av
språkinlärning och samhällsorientering, men också insikter och kunskaper i individens egen
person som människa; varje person har en egen önskan och kraft att kunna och våga ta plats i
syfte att själv ansvara för sin egen utveckling. Det bygger på sikt ett hållbart samhälle med
stärkta individer som kan verka i symbios med det sammanhang som råder utan att för den skull
ge avkall på sin egen person eller sina egna principer.
Likaså är individernas egna förutsättningar för delaktighet centrala. Det handlar både om
delaktighet i sin egen etableringsprocess, men också delaktig och inkludering i processen för
samhällsbyggnad, det sätt på vilket staden och stadens stadsdelar byggs, utvecklas och förvaltas
av sina invånare. Dialogmöten av strikt lokal karaktär bör initieras, och detta i samverkan med
lokala aktörer på plats i bostadsområdet eller stadsdelen. Därmed krävs också en mer
systematisk samverkan med intressenter från både näringsliv och framför allt från civilsamhälle
och idéburen sektor i fråga om kulturella och idrottsliga aktiviteter på plats.
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