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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Tora von Eckardstein

2021-07-12

Dnr AN 2019-94

Arbetsmarknadsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap, Studieförbundet Bilda
Sydöst och Erikshjälpen
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Avdelningschefen för arbetsmarknad och integration får i uppdrag att
förlänga överenskommelsen med Studieförbundet Bilda Sydöst och
Erikshjälpen i enlighet med formuleringen om giltighet i Överenskommelse
Bromodellen – vägen till anställningsbarhet.
Ärende
Linköpings kommun, Studieförbundet Bilda Sydöst och Erikshjälpen ingick ett
idéburet offentligt partnerskap i september 2018, i syfte att erbjuda
integrationsskapande aktiviteter och utbildningsinsatser för individer som står
långt från arbetsmarknaden.
Överenskommelsen som parterna tecknade gällde för perioden 2018-10-01 till
och med 2019-12-31, med möjlighet till förlängning om två gånger två år.
Partnerskapet förlängdes för perioden 2020-01-01 till och med 2021-12-31. Då
partnerskapet visar på ett gott utfall föreslås att detta förlängs för perioden
2022-01-01 till och med 2023-12-31.
Verksamheten omfattar 40 helårsplatser och kombinerar bildande insatser och
arbetsmarknadsträning med tydligt fokus mot språkutveckling,
samhällsorientering och självförsörjning.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Idéburet offentligt partnerskap, Studieförbundet Bilda Sydöst och
Erikshjälpen, 2021-07-13
Bilaga 1: Överenskommelse - Bromodellen till anställningsbarhet
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Bakgrund
Partnerskapet följs regelbundet upp av en styrgrupp bestående av
representanter från Arbetsmarknadscentrum, Bilda Sydöst och Erikshjälpen.
Styrgruppen uppger att samverkan fungerar bra och att man har ökat antalet
deltagare i insatsen över tid.
Målgruppen för aktiviteter som partnerskapet avser är vuxna personer från
barnfamiljer bosatta i Linköpings kommun, som uppbär ekonomiskt bistånd
och står långt från arbetsmarknaden på grund av kort utbildningsbakgrund och
språkliga hinder. Syftet med verksamheten är att motivera deltagarna till ökad
självtillit, öka kunskap om svenska samhället, få deltagarna att uppleva sig mer
integrerade i samhället och främja goda förutsättningar för självförsörjning.
Motivationshöjande och utbildande insatser kombineras med arbetsträning i
Erikshjälpens second handbutik, där god kännedom om deltagarnas situation
ger en arbetslik miljö som kan anpassas efter individens förutsättningar.
Förvaltningen ser att införandet av Arena Arbetsmarknad kommer att leda till
en mer sömlös hantering av inflödet av klienter till arbetsmarknadsnämndens
verksamheter. Ett brett utbud av insatser och aktörer möjliggör skräddarsydda
handlings- och aktivitetsplaner som utgår från individens förutsättningar.
Samverkan med idéburen sektor utgör ett viktigt komplement till
arbetsmarknadsnämndens egna verksamheter.
Ekonomiska konsekvenser
Det totala värdet av insatsen beräknas uppgå till 1 791 200 kronor per år varav
arbetsmarknadsnämndens insats är 1 150 000 kronor per år. Studieförbundet
Bilda Sydöst och Erikshjälpen bidrar med personal, lokaler och utrustning till
ett värde om minst 575 000 kronor respektive 66 200 kronor per år.
Kommunala mål
Partnerskapet mellan Arbetsmarknadsnämnden, Studieförbundet Bilda Sydöst
och Erikshjälpen bidrar till att uppnå de övergripande målen inom Målområde
Medborgare. Genom partnerskapet utvecklas samverkan med idéburen sektor
och insatserna främjar individens resa in i arbete och gemenskap.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Insatsen riktar sig till både män och kvinnor. Parterna redovisar kontinuerligt
könsuppdelad statistik över deltagarna, vilket ger förvaltningen möjlighet att
följa upp insatsens påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv. Vid senaste
mätningen 2021-06-29 uppvisade insatsen en jämn fördelning mellan kvinnor
och män.
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Samråd
Inför att partnerskapet förlängdes för perioden 2020-01-01 – 2021-12-31
genomfördes samråd med kommunjurist, som tillstyrkte förslaget till
utformningen av det aktuella partnerskapet.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker inom ramarna för partnerskapet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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