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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret

2019-11-28

Dnr AN 2019-70

Arbetsmarknadsnämnden

Stångåstaden ett steg till sysselsättning (Linkstep)
Förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden ingår en överenskommelse med AB Stångåstaden
om finansiering av projektet Linkstep med 2 400 000 kr under perioden
2020-01-01 – 2020-12-31.
3. Utfall av projektet presenteras för arbetsmarknadsnämnden i september
2020 samt i februari 2021.
Ärende
Under flera års tid har Stångåstaden i form av stadsdelssatsningar arbetat med
sina hyresgästers bosociala situation och med hjälp av ett antal
stadsdelssamordnare har dialogen med hyresgästerna stärkts. Stångåstaden har
sett ett behov av att kunna fånga upp kompetenser och drivkrafter bland boende
i Linköping och de startade under 2018, med hjälp av finansiering från
arbetsmarknadsnämnden, ett projekt med syfte att främja ökad sysselsättning.
Arbetsmarknadsnämnden ser ett mervärde i det projektet och har medel att gå
in och finansiera tre heltidstjänster, kompetenskoordinatorer, till en
sammanlagd kostnad av 2 400 000 kr. Projektet har pågått sedan 1 okt 2018,
och planeras att pågå till och med december 2020. Kompetenskoordinatorerna
kommer delvis att arbeta med deltagare som idag har försörjningsstöd.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Överenskommelse Stångåstaden Linkstep (dec 2019).docx
Överenskommelse om samverkan Linkstep (dec 2019).docx
Rapport år 1 till AMI.pdf
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Bakgrund
Sedan oktober 2018 har Stångåstaden drivit och utvecklat projektet Linkstep.
Syftet med projektet är att hjälpa arbetssökande personer, boende i Linköping,
att hitta arbete. Projektets första projektmål är att under år 1 når 50 personer
egenförsörjning (med en omfattning av minst 60% av heltidstjänst under en 6månaders period). I november 2019 hade projektet ett utfall på 67 personer
som hade påbörjat en anställning. 1/3 av dessa var försörjningsstödstagare, 1/3
hade a-kassa och 1/3 hade ”annan försörjning”. Projektet följer upp deltagarnas
anställningar efter 6 månader och i november var det 26 st som hade varit ute i
anställning i 6 månader eller mer.
Projektet jobbar primärt med personer i åldersspannet 20 – 60 år, både män och
kvinnor. Projektet bedriver både uppsökande verksamhet och är tillgängliga för
besök i lokaler i Ryd och i Skäggetorp. Inom kort kommer projektet även att
finnas i Berga. Projektet samverkar med Linköpings kommuns
stadsdelssamordnare för att uppnå projektmålen.
Tre personer är anställda i projektet, kompetenskoordinatorer, varav en är
projektledare. För att tillförsäkra fortsatt arbete och i syfte att fortsätta nå
kommuninvånare som är arbetssökande finansierar arbetsmarknadsnämnden
kompetenskoordinatorernas löner. Fokus för projektmålen är från och med
2020 att hjälpa personer med försörjningsstöd att nå egen försörjning.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetsmarknadsnämnden finansierar tre tjänster i projektet, samt övriga direkta
kostnader inom projektet, till en sammanlagd kostnad av 2 400 000 kr. Medel
tas från tilldelade medel från Tillväxtverket och Delmos (Delegationen mot
segregation) som under 2020 uppgår till 9 500 000 kr (KS 2018-597) för
arbetsmarknadsnämnden.
Kommunala mål
Projektet ligger i linje med och bidrar till att kommunen kan uppfylla målet
Stark gemenskap och människor i arbete. Genom att arbeta fokuserat på att
stödja individer som har försörjningsstöd att nå egen försörjning, och det i nära
nätverkande och samarbete med det lokala näringslivet, kommer Linkstep att
bistå med att sänka antalet personer med försörjningsstöd i Linköpings
kommun.
Jämställdhet
Projektet kommer delvis att arbeta med personer som idag har försörjningsstöd,
samt utifrån kommunens och de kommunala bolagens gemensamma
värdegrundsarbete att behandla både män och kvinnor lika i mötena som sker.
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Samråd
Avseende frågan om överenskommelsen faller inom den kommunala
kompetensen lämnar Juridikenheten följande yttrande.

Kommunens överföring av medel till Stångåstaden syftar till att möjliggöra för
personer som har behov av att hitta arbete eller sysselsättning att komma ut i
arbetsmarknadsinsats, vilket leder till sänkt försörjningsstöd och ökad
inkludering i Linköpings kommun.
Linköpings kommun och de kommunala bolagen har ett gemensamt åtagande i
ägardirektivet till kommunala bolag (KS 2019-149), att i samråd söka lösningar
som tillgodoser kommunens samlade intresse. Parterna har även ett gemensamt
mål att få personer i sysselsättning utifrån av Kommunfullmäktige fattat beslut
om 500-uppdraget (KS 2018-555).
Att medverka till att personer som står långt ifrån den reguljära
arbetsmarknaden når eller närmar sig egen försörjning, faller inom den
kommunala kompetensen.
Uppföljning och utvärdering
Projektledare för Linkstep rapporterar till nämnd antal deltagare som projektet
har tagit emot under projekttidens gång, hur många av dessa som har fått arbete
(subventionerade och osubventionerade anställningar) samt hur många av
deltagarna som var försörjningsstödstagare vid första kontakten med projektet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt MBL är inte aktuellt.
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