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Kvinnoföreningen i Linköping
Förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
Ärende
Linköpings kommun och Internationella kvinnoföreningen i Linköping har
slutit en överenskommelse i form av ett Idéburet offentligt partnerskap, vilket
undertecknades i juni 2018. Minst två gånger per år genomförs
avstämningsmöten i form av dialog mellan sakkunnig från Linköpings
kommun och representanter från Internationella kvinnoföreningen. Det här är
en kort information om att partnerskapet fortgår och att föreningen genomför
sina planerade aktiviteter för den avsedda målgruppen.
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Bakgrund
Linköpings kommun och Internationella kvinnoföreningen, IKF, slöt en
överenskommelse enligt riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap i juni
2018. Överenskommelsen sträcker sig över två år, med möjlighet till
förlängning med två år i taget. Insatsen har fokus på hälsa bland nyanlända
kvinnor i utsatta stadsdelar i Linköping, och föreningen har en kapacitet att
aktivera 60 deltagare i taget. Just nu har de 70 deltagare, varav några är på väg
ut i annan insats, med målet att komma i sysselsättning eller arbetsträning via
Jobb- och kunskapstorget. Anvisningar till Internationella kvinnoföreningens
aktiviteter sker via avdelningen för försörjningsinsatser, och deltagarna uppbär
någon form av ekonomiskt bistånd. Aktiviteterna som IKF arrangerar riktar sig
till kvinnor som har behov av ett försteg innan arbetsträning, arbete eller
studier.
Ekonomiska konsekvenser
Det totala, årliga värdet av överenskommelsen är 430 000 kr, varav Linköpings
kommun står för 230 000 kr per år.
Kommunala mål
Målområde 6, Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är
relevant för det här ärendet, då IKF fångar upp kvinnor som befinner sig i
någon form av utanförskap och genom gemensamma aktiviteter med fokus på
hälsa, egenvård och självtillit stärker kvinnorna i en trygg miljö.
Jämställdhet
Aktiviteterna riktar sig främst till kvinnor, men är även öppen för män, samt
för individer i olika åldrar; män, kvinnor, flickor och pojkar.
Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Sakkunniga på avdelning för
arbetsmarknad och integration.
Ledningsgrupp för arbetsmarknad och
integration.
Ledningsgrupp för avdelningen för
försörjningsinsatser.

