den lilla kommunen med den stora ambitionen

Etableringsprojekt genom
Länsstyrelsen Östergötland

ÖDESHÖG

5300 invånare
UTMANINGAR

STYRKOR
Föreningar och kyrkor som
samlingspunkt

Starkt engagemang från
civilsamhället

Något högre medelålder
(45 år)
än övriga riket (41 år)

Satsningar riktas mot högre åldrar
och man riskerar att ungdomar
flyttar ut från kommunen.

Färre tjänstemän, färre politiker
innebär enklare kommunikation

Närhet till beslutsfattare

Ofördelaktig geografisk
position

Pendlingsmöjligheter, långt från
storkommunerna, rekrytering.

Stark ”Ödeshögsanda”

Invånarnas
sammanhållning

Köpa platser/tjänster från
andra kommuner

Större insyn, enklare
briståtgärdande i verksamheter
på plats

Inte rädd för att prova nya idéer.
Hoppar gärna på projekt.

Idérikedom

Liten och således sårbar
organisation

Kompetens som står och faller
med få personer.

En liten organisation är mer flexibel
när man behöver ställa om

Flexibilitet

Många inflyttade nyanlända
och asylsökande

Snabba svängningar i nationell
politik, etableringens
tidsbegränsning

FINANSIERADE AV

Öppnare
Förskola

Samhällskompassen

Förstudie:

Yrkesutbildning,
studiebesökspaket

• Målgrupp: Nyanlända på
föräldraledighet

• Målgrupp: Boendestöd för
nyanlända familjer med barn

• Primär målgrupp: Alla kommuner
i Östergötland
• Sekundär målgrupp:
Nyanlända/Svenskfödda kvinnor
med kort utbildningsbakgrund

Stärka nyanlända
familjer i deras
etablering i samhället
genom att:
• Utjämna balansen i
familjeansvaret
• Få ut kvinnor i sysselsättning
• Stärka upp i hemmen
• Jämställdhetsperspektiv

Syfte:
• Underlätta etableringen i
samhället, skapa kontakter
och öka social delaktighet.
• Utbildning i metoden ”Lära
tillsammans”.
• Locka till deltagande i
ordinarie öppna
förskoleverksamheten.
• Deltagarna ska få kontakt
med ”Ökad sysselsättning”.
• Medvetandegöra
kommunens personal

Metod:
• Flerspråkig marknadsföring
• Deltagande i Öppna
förskolans ordinarie
aktivitet samt extra
tillfällen för målgruppen.
• Metoden ”Lära
tillsammans” är beprövad
och framgångsrik.

Ekonomi:
• §37a-medel
• Finansierar anställning
• Utbildningsanordning
• Marknadsföring
• Kostnader – tillfällen på
Öppna förskolan

Syfte:

Metod:

• Lätta på ansvaret för
nyanlända barn
• Stärka föräldraskapet
genom struktur och
integrering i hemmiljö
• Skapa dialoger på en Öppen
verksamhet kring samhälle,
kultur och föräldraskap på
ett avslappnat sätt
• Arbeta förebyggande för att
minska antalet
heldygnsinsatser för barn.

• Boendestödsinsatser i
hemmet.
• Stöd kring föräldraansvar.
• Vid insatsens gång vara
öppen för dialog kring vad
som fungerar och vad som
inte fungerar.
• Jobba med händerna på
ryggen, en framgångsrik
insats ska vara en period
och sedan ska familjen veta
hur man gör det själv.

Ekonomi:
• §37-medel
• Finansierar anställningar
• Medfinansiering.

Syfte:
• Förstudie med fokus på
yrkesutbildning på
modersmål
• Upprätta en struktur och
material för kommunalt
anordnat
studiebesökspaket.
• Eventuellt leda till
projektplan för
implementering

Metod:
• Arbetsgrupp.
• Alla deltagande kommuner
engagerade.
• Undersöka möjligheterna
att starta olika typer av
utbildningsformer.
• Identifiera hinder och
utmaningar
• Med hjälp av regionala
nätverk utforma en lathund
med material för
anordnande av studiebesök.

Ekonomi:
• §37-medel
• Finansierar anställning
• Resekostnader
• Materialtryck

 Någon identifierar ett problem.

 Ta del av nya idéer och goda

exempel i vårt land.

 Vad finns det för goda

exempel i länet?

 Var inte rädd för att ta

hjälp!

 Vilka pengar kan man söka?

 Hitta statistik om problemet
 Leta efter kommuner med lika

förutsättningar och kontakta dom om
ditt problem.
 Vad finns det för verksamheter som
berör samma målgrupp?
 Vad finns för goda exempel från andra
kommuner? Kolla SKL, hör med
Länsstyrelsen, ta upp problemet i
samverkansgrupper.
 Hitta en kollega som ger ärlig kritik.

