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Sydnärke
Det länsdelsgemensamma integrationsprojektet Språkvänner i Sydnärke (Flyktingguider) avslutas vid
årsskiftet. Arbetsmetoden handlar om att matcha nyanlända med personer som är väl etablerade i
det svenska samhället för kulturutbyte, språkträning och social integration i samhället. En
utvärderingsenkät har skickats till samtliga 172 deltagare, varav 105 personer svarade:
−
−
−
−

70 % av de matchade uppger att de träffar sin språkvän minst en gång i månaden eller oftare
80 % skulle rekommendera en vän att bli språkvän
80 % tycker att projektet bidragit till ökad förståelse för andra kulturer
73 % tycker att projektet bidragit till nya vänskaper
”… Jag trodde jag skulle få en språkvän. Men jag fick en hel familj. Bara positivt...”

Totalt har 83 personer/familjer matchats i Sydnärke, och närmare 500 personer har deltagit i de olika
aktiviteterna som genomförts utöver matchningsträffarna. 59 nyanlända har inte kunnat matchas då
för få svensketablerade anmält sitt intresse. Projektmetoden i sin helhet kommer inte bäras vidare av
de deltagande kommunerna, i stället har integrationsenheterna anpassat metoden utifrån lokala
behov och förutsättningar, vilket innebär att delar av projektet implementerats i ordinarie
verksamhet. Länk till kortrapport

Askersund
Under 2017 har projektet Framtidsbyggarna (en metod för att öka ungas delaktighet i
samhällsplanering) avslutats och utvärderats. Upplägget baseras på att en grupp elever i högstadiet,
med godkända betyg och hög skolnärvaro, ges ökad kunskap och möjlighet att delta i
samhällsplaneringen genom regelbundna träffar med en stadsarkitekt på Sydnärke byggförvaltning.
Under det sista året har cirka åtta tematiska träffar fördelade på två terminer genomförts. Vid den
sista träffen presenterade eleverna årets arbete genom en presentation för kommunstyrelsen.
”Att få påverka inom stadsplanering. Exempelvis renoveringen av idrottshallen.” /Elev
”… för kommunens del att den stora styrkan i det här har varit att få den här snabba inputen… av
elever som faktiskt fattar vad det är de ger input på…” /Stadsarkitekt
Det övergripande målet att öka intresset för samhällsplanering bland unga samt skapa ett forum för
delaktighet och inflytande från unga i aktuell samhällsplanering bedöms uppfyllts.
Länk till kortrapport

Hallsberg
I samband med att den nya ANDT-policyn togs upp i kommunfullmäktige i Hallsberg har en diskussion

om olika typer av styrdokument aktualiserats, även i andra kommuner. Riktlinjer för styrdokument i
Hallsbergs kommun beslutades i kommunfullmäktige i november 2016. Enligt dessa ska en policy
kortfattat ange vilka värderingar och grunder som ska styra arbetet inom ett visst område, det vill
säga en princip att hålla sig till eller ett sätt att se på en viss företeelse. För att underlätta
beslutsprocesserna och i högsta möjliga grad uppfylla varandras förväntningar är det viktigt att vi alla
funderar ett extra varv kring vilken typ av styrdokument vi som beslutsfattare ger uppdrag kring att
ta fram, och vilken typ av styrdokument vi som tjänstepersoner sedan levererar.

Kumla
Aktivitetscentret Kvarngården i Kumla har nyligen genomfört en enkätundersökning i syfte att
utvärdera och utveckla verksamheten. Enkäten spreds via flera kanaler och fanns även på centret, ca
100 personer deltog i undersökningen. Av de svarande uppger ca 70 % att de mår bättre sedan de
började besöka Kvarngården, ca 45 % uppger att de fått bättre hälsovanor, och ca 75 % anser att
Kvarngården har betydelse för deras sociala kontakter. De flesta kommer dit för att besöka
lunchserveringen/cafeét, delta i aktiviteter eller besöka träningslokalen.

Laxå
Den 7 december hölls en elevriksdag i Laxå kommun, vilket var den avslutande aktiviteten i det
Erasmus-finansierade projektet Sydnärke ungdomsråd. 49 elever, 15 förtroendevalda och 23
tjänstepersoner deltog under dagen. Det finns en tydlig vilja bland både ungdomar och tillfrågade
förtroendevalda att fortsätta arbetet med Sydnärke ungdomsråd under 2018, och det finns även
tankar kring att bjuda in elever från högstadie- och gymnasieskolorna samt förtroendevalda från
Kumla och Lekeberg till ungdomsrådet.

Lekeberg
Ett av folkhälsoteamets uppdrag under 2017 i Lekeberg har varit att undersöka förutsättningarna för
att skapa en öppen mötesplats i samverkan med civilsamhället. Två workshops har genomförts; en
med representanter från civilsamhället och en med representanter från berörda förvaltningar inom
kommunen. Nästa steg innefattar intervjuer med bland annat unga, nyanlända, nyblivna föräldrar
och äldre, vilka är några av de målgrupper som en öppen mötesplats kan riktas mot.

Personal
I samband med att projektet Språkvänner i Sydnärke avslutas så kommer Jennifer Stoor att flytta
tillbaka till Stockholm och arbeta vidare som preventionssamordnare. Ingela Fredriksson har avslutat
sin tidsbegränsade anställning en månad i förväg för en ny tjänst som integrationssamordnare på
Länsstyrelsen. Vi önskar dem båda stort lycka till, och grattis till era nya tjänster!
I januari välkomnar vi istället Annika Karlsson som folkhälsoutvecklare i teamet. Annika har tidigare
arbetat som ungdomsutvecklare i Kumla kommun, och kommer bland annat att ansvara för Sydnärke
ungdomsråd och projektet NYKRAFT i Hallsberg! Varmt välkommen!
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