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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Tora von Eckardstein

2021-08-31

Dnr AN 2021-89

Arbetsmarknadsnämnden

Samverkansavtal med Kårservice AB
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1 Informationen noteras.
Ärende
Avdelningen Arbetsmarknad och Integration har tecknat ett samverkansavtal
med Kårservice AB avseende integrationsskapande verksamhet i Ryd.
Syftet med samverkan är att bidra till en trygg närmiljö för studenter och
boende i Ryd samt att arrangera aktiviteter för personer som befinner sig, eller
riskerar att hamna, långt från arbetsmarknaden.
Verksamheten utgår från Ryds Herrgård, som ligger centralt placerat i Ryds
centrum. Lokalernas utformning och läge möjliggör en kombination av
informella möten och kulturutbyten tillika organiserade aktiviteter så som
läxläsning och språkcafé i samverkan med lokala civilsamhällesaktörer. I
samverkan med Arbetsmarknadscentrum och Samordningsförbundet
Östergötland tillhandahåller Kårservice AB arbetsträningsplatser i caféet.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Samverkansavtal med Kårservice AB, 2021-08-31
Bilaga: Överenskommelse om samverkan mellan Linköpings kommun och Kårservice
Östergötland AB
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Bakgrund
Ryd är en av stadsdelarna i Linköpings kommun där segregationen är utbredd.
Samtidigt gör närheten till universitetet att många studenter bosätter sig i
stadsdelen. Bristen på naturliga mötesplatser för de boende leder till
kulturkrockar och otrygghet. Genom samverkan med Kårservice AB
tillhandahåller Linköpings kommun sedan 2018 en plattform för integration
och interaktion mellan de boende i området.
Genom att teckna ett nytt samverkansavtal bygger parterna vidare på det
arbetssätt och den verksamhet som etablerades genom projektet Arena Ryds
Herrgård.
Överenskommelsen gäller för perioden 2021-08-01 – 2023-07-31 med
möjlighet till förlängning om två gånger två år. I den överenskommelse som
Linköpings kommun och Kårservice har slutit går kommunen in med en total
summa av 580 200 kr under två års tid. Kårservice går in med lokaler,
marknadsföring av aktiviteter samt kringkostnader.
Ekonomiska konsekvenser
Det totala värdet av insatserna som regleras av samverkansavtalet beräknas
uppgå till 800 000 kronor per år varav arbetsmarknadsnämndens insats är 290
100 kronor per år. Kårservice AB bidrar med personal, lokaler och utrustning
till ett värde om minst 509 900 kronor per år.
Kommunala mål
Samverkansavtalet bidrar till att uppnå de övergripande målen inom
Målområde Medborgare. Samverkan med Kårservice AB bidrar även till att
uppfylla Utbildningsförvaltningens åtaganden i Åtgärdsplanen mot
Segregation.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Aktiviteter och insatser som omfattas av samverkansavtalet är öppna för både
män och kvinnor.
En viktig del av samverkan är att skapa interaktion mellan studenter och barn
och ungdomar i Ryd. Statistik från SCB visar att större andel kvinnor än män
går vidare till högskoleutbildning. Det återfinns dock stora olikheter mellan
kvinnor och män när det kommer till utbildningens inriktning; män är
överrepresenterade på utbildningar inom det tekniska området medan kvinnor i
högre grad söker sig till utbildningar inom sjukvård och pedagogik.
(Befolkningens utbildning 2020, Statistiska centralbyrån, Stockholm, 2021)
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Genom representation och information kan barn och ungdomar ges möjlighet
att välja utbildningsvägar som de kanske annars inte hade övervägt.
Samråd
Juridikfunktionen har granskat och godkänt samverkansavtalet.
Uppföljning och utvärdering
Samverkan mellan Linköpings kommun och Kårservice AB följs kontinuerligt
upp och utvärderas inom ramarna för avtalet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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