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Vi är Motala - Slutrapport till Delegationen mot segregation
Sammanfattning
Motala kommun har med stöd av Delegationen mot segregation påbörjat ett systematiskt
arbete för att minska och motverka segregation. Bidraget om totalt 299 000 kr har avsett
arbete med kartläggning, behovsanalys och framtagande av en plan för fortsatt arbete som nu
kan slutredovisas.
Arbetet har genomförts i en sektorsövergripande arbetsgrupp med representanter från samtliga
förvaltningar med samordning och processledning inom kommunledningsförvaltningen. I
arbetet med analys och plan för fortsatt arbete har internt och externt verksamma inom de fem
fokusområden som kartläggningen omfattar, involverats.
Skillnader i livsvillkor är tydliga i samhället och bidrar i Motala till en uppdelad och
segregerad stad, där det inte enbart är områden med socioekonomiska utmaningar som är
segregerade utan hela kommunen. Det är dessutom långt ifrån alla som bor i ett område med
socioekonomiska utmaningar som befinner sig i en utsatt situation och dessa områden har i
många avseenden positiva förtecken. Det är viktigt för inkludering och social sammanhållning
att vara försiktig med generaliseringar av målgrupper och boenden. Vi behöver i detta arbete
vara varsamma och nyanserade i vårt språkbruk för att undvika stigmatisering, samtidigt som
vi måste ta de problem som vi ser omkring oss på allvar och göra något åt dem.
Analysen av kartläggningen pekar på många styrkor och framgångsfaktorer i Motala. Det är
dem vi ska bygga på oss när vi tar oss an problemen. En styrka och viktig framgångsfaktor är
det goda samarbete som finns på många områden - internt mellan olika verksamheter i
kommunen och med externa aktörer. Det är den kanske viktigast framgångsfaktorn i ett arbete
som kräver ett brett, uthålligt och långsiktigt av oss alla tillsammans
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Förslag till beslut
1. Godkänna slutrapporten och översända denna till Delegationen mot segregation.
Finansiering
Planen innehåller åtgärder och insatser som föranleder kostnader. Åtgärderna behöver i ett
nästa steg kostnadsberäknas och bli föremål för politiska prioriteringar.
Koppling till resultatmål
Ärendet kan kopplas till ett flertal resultatmål – Meningsfull sysselsättning, Bildning för
individens och samhällets utveckling, Tillväxt genom mångfald, Medborgarinflytande,
Samverkan för utveckling, Trygga invånare samt Bra förutsättningar att leva ett hälsosamt liv.
Uppföljning/återrapportering
Det fortsatta arbetet kommer att förankras i den politiska arbetsgrupp som kommunstyrelsen
beslutat tillsätta. I arbetsgruppen ska ingå representanter från kommunstyrelsen och berörda
nämnder.
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Vi är Motala:
- Kartläggning för minskad segregation i Motala
- Analys och diskussion
-Plan för fortsatt arbete
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