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Arbetsmarknadsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap Bilda - kompletterande
språkträning
Förslag till beslut
1. Informationen noteras
Ärende
Linköpings kommun genom bildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och
Studieförbundet Bilda Sydöst har sedan 2016-01-01 ett samarbete reglerat via
ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) för dem som på grund av
föräldraledighet, i väntan på barnomsorg eller sfi inte kan delta i reguljär sfi.
Samarbetet innebär att Bilda erbjuder studiecirklar i kompletterande
språkträning för föräldrar i stadsdelarna Skäggetorp, Ryd och Berga.
Studiecirklarna samordnas av Bilda och syftar till att öka färdigheter i svenska
och skapa bättre förutsättningar för integration. Utformningen av verksamheten
organiseras på ett sådant sätt att deltagarna kan ta med barn till studiecirkeln. I
syfte att öka kvaliteten i språkträningen går kommunen in med resurser för
lärare i svenska.
Utvärderingen av verksamheten jan-dec 2018 visar att deltagare i grupperna
klarar kurser i sfi både lättare och snabbare, dessutom bedöms verksamheten
bidra till att minska risken för utanförskap och motiverar deltagare att fortsätta
lära sig svenska efter kursen. Utöver språkutvecklingen lär sig deltagarna även
om samhället i Sverige
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Bakgrund
Under ca två decennier har Linköpings kommun och Studieförbundet Bilda
Sydöst haft ett samarbete gällande verksamhet med kompletterande
språkträning. Sedan 2016-01-01 har samarbetet mellan Linköpings kommun
genom bildningsnämnden och Studieförbundet Bilda Sydöst reglerats via ett
idéburet offentligt partnerskap (IOP) för dem som på grund av föräldraledighet,
i väntan på barnomsorg eller Sfi inte kan delta i reguljär Sfi.
Ett IOP syftar till att ge en ideell organisation möjlighet att på ett självständigt
sätt vara en aktör att räkna med i utvecklingen av välfärd utan att bli en
underleverantör till nämnden. Partnerskap kan ses som ett fördjupat
verksamhetsbidrag för idéburna organisationer vars verksamheter och områden
kompletterar nämndens ordinarie verksamhet.
Kompletterande språkträning går ut på att Bilda erbjuder studiecirklar i
stadsdelarna: Skäggetorp, Ryd och Berga. Dessa studiecirklar samordnas av
Bilda och syftar till att öka färdigheter i svenska och skapa bättre
förutsättningar för integration. Dessa studiecirklar organiseras på ett sådant sätt
att deltagarna kan ta med barn till verksamheten. I syfte att öka kvaliteten i
språkträningen går kommunen in med resurser för lärare i svenska.
Utvärderingen av verksamheten jan-dec 2018 visar att deltagare i grupperna
klarar kurser i Sfi både lättare och snabbare, dessutom bedöms verksamheten
bidra till att minska risken för utanförskap och motiverar deltagare att fortsätta
lära sig svenska efter kursen. Utöver språkutvecklingen lär sig deltagarna även
om samhället i Sverige.
Mellan kommunen och Studieförbundet Bildas Sydöst har det tecknats ett IOP
på ett år med förlängning ytterligare 1 år.
För verksamheten behövs totalt 761 tkr, varav 557 är kommunala medel. Detta
ger 4 grupper á 15 deltagare, med två tillfällen om tre lektioner per vecka. Till
detta kommer verksamhet för barnen under föräldrarnas språkträning.
Ekonomiskt fördelas ansvaret mellan Bilda och kommunen så att Bilda svarar
för 27 % och kommunen resterande 73 %. Bildas andel finansieras genom
folkbildningsmedel för dialog samt att Bilda svarar för lokaler.
Resurser 2018

Tkr

Studiecirkel 4 grupper á 25 tkr/grupp (Bilda)

102

Lokaler för undervisning + barnaktiviteter m.m. (Bilda)

102

Lärare i svenska (kommunen)

510

Kompletterande aktiviteter (kommunen)

47

Totalt

761
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För kommunen avdelas 278 500 kr från bildningsnämndens budget för
vuxenutbildning och 278 500 kr tkr från budgeten för arbetsmarknads- och
integrationsinsatser.
Uppföljning och utvärdering
Studiebesök med en sakkunnig från bildningsnämnden och en sakkunnig från
arbetsmarknadsnämnden har genomförts under december 2018. Skriftlig
rapport med utvärdering av 2018-år utfall bifogas denna tjänsteskrivelse.
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