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Överenskommelse om samverkan avseende
projektet Linkstep
Parter
Linköpings kommun, 212000-0449, genom
Arbetsmarknadsnämnden
581 81 Linköping
AB Stångåstaden, 556041-6850
Box 3300
580 03 Linköping
Syfte och mål
Syftet med projektet är att underlätta för kommuninvånare att hitta sysselsättning
för att på sikt nå egenförsörjning. Målgruppen för denna överenskommelse är
kommuninvånare som idag befinner sig i någon form av utanförskap från
befintliga arenor på grund av socioekonomiska, kulturella eller språkliga orsaker
och som har försörjningsstöd.
Målet med projektet är att bidra till att minst 50 personer inom en projektperiod av
12 månader lämnar bidragsberoende och istället har långsiktig egenförsörjning.
Minst 33% av deltagarna ska vid första kontakt med projektgruppen vara inne i ett
långvarigt försörjningsstöd. Detta säkerställs genom att socialsekreterare som
handhar den enskilde bekräftar att den tänkta deltagaren uppfyller
förutsättningarna för deltagande eller inte.
Stångåstaden avser också att genom sina pågående stadsdelsutvecklingsprojekt
definiera sysselsättningsmål och därmed stärka insatserna ytterligare i syfte att
främja förutsättningarna för egenförsörjning bland kommuninvånare.
Projektet agerar i Linköpings kommuns utsatta områden och samverkar med
kommunens stadsdelssamordnare för att uppnå målet.
Ansvarsfördelning
Projektstyrning
Projektägare är AB Stångåstaden. I projektägarskapet ingår ansvar för
projektmedel, att projektets budget hålls samt att projektmålen uppfylls.
Projektledare och projektmedlemmar är anställda av AB Stångåstaden. Projektets
styrgrupp ansvarar för löpande projektuppföljning. Linköpings kommun är
representerad i projektets styrgrupp.
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Personal
AB Stångåstaden har inom ramarna för projektet en anställd projektledare samt
projektgruppsmedlemmar. Linköpings kommun kommer att med sitt platsteam
som arbetar aktivt i områdena och med stadsdelssamordnare i de aktuella
stadsdelarna bistå med kompetens och kontakter.
Lokaler
AB Stångåstaden ansvarar för hyra och underhåll av lokaler där projektet
arrangerar aktiviteter.
Finansiering och medelsanvändning
Linköpings kommun tillskjuter 2 400 000 kr till projektet. Tre medarbetare ska
verka inom projektet och en av medarbetarna ska arbeta med personer som idag
har försörjningsstöd samt långvarigt försörjningsstöd.
Projekttid
Överenskommelsen avser en period om 12 månader med start 2020-01-01.
Uppföljning
I registrering av deltagare inom projektet ska handledare säkerställa deltagarens
kontakt med socialsekreterare i syfte att föra statistik över antalet
försörjningsstödstagare som med hjälp av projektet når egen försörjning. Detta
återrapporteras till styrgrupp samt till Linköpings kommun löpande under
överenskommelsens gång. Ekonomisk uppföljning samt uppföljning av utfall
redovisas till nämnd senast februari 2021.
Ändring av överenskommelsen
Överenskommelsen kan revideras om AB Stångåstaden och Linköpings kommun
är överens därom. Sådan ändring ska vara skriftlig och undertecknad av behörig
företrädare från AB Stångåstaden och Linköpings kommun.
Förtida upphörande
Om projektet upphör i förtid ska AB Stångåstaden redovisa användningen av de
tillskjutna medlen och om överskott finns ska medlen återbetalas till Linköpings
kommun.
Integritetsfrågor/Personuppgiftshantering
AB Stångåstaden är personuppgiftsansvarig för projektet och ansvarar för att de
personuppgifter som hanteras inom ramen för projektet hanteras i enlighet med
dataskyddslagstiftningen med särskilt beaktande av principen om
uppgiftsminimering.
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Offentlighet och sekretess
Offentlighets- och sekretesslagen gäller för såväl AB Stångåstaden som
Linköpings kommun. På samma sätt som i övrig verksamhet ansvarar AB
Stångåstaden som Linköpings kommun för att följa gällande lagstiftning.
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav
AB Stångåstaden som Linköpings kommun tagit var sitt.
Ort och datum
Fredrik Lundén, ordförande arbetsmarknadsnämnden, Linköpings kommun
Ort och datum
Fredrik Törnqvist, VD AB Stångåstaden

