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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Tora von Eckardstein

2021-09-13

Dnr AN 2021-79

Arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsuppdrag Trädgårdsföreningen
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
I Trädgårdsföreningens växthus bedrivs odling av sommar-, vår- och
höstblommor som sedan planteras ut i Linköpings kommun. I anslutning till
växthusen återfinns idag även en butiksyta med tillhörande handelsträdgård där
försäljning av växter och växtmaterial bedrivs. Genom detta
verksamhetsuppdrag överlåter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att bedriva verksamheten på ett
sådant sätt att den därtill möjliggör för personer med försörjningsstöd, som har
behov av att hitta arbete eller studier, att komma ut i arbetsmarknadsinsats.
Verksamhetsuppdraget kommer att utföras i samverkan med
Arbetsmarknadsservice. Till insatsen kopplas 16 utvecklingsplatser.
Parternas gemensamma mål med uppdraget är att skapa en attraktiv och
trivsam stadsmiljö samt bidra till långsiktig social hållbarhet genom att öka
anställningsbarhet och kunskapen om arbetslivets krav, sänka försörjningsstöd
och öka inkluderingen i Linköpings kommun för deltagare i insatsen.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsuppdrag Trädgårdsföreningen, 2021-09-13
Delegationsbeslut samt Överenskommelse verksamhetsuppdrag Trädgårdsföreningen
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Bakgrund
De kommunala planteringarna är ett uppskattat inslag i Linköpings stadsbild.
Plantorna som används drivs upp i Trädgårdsföreningens växthus i samverkan
med kommunens Stadsträdgårdsmästare. Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i nuläget avtal med en extern utförare,
vilken har skött uppdrivning, utplantering och skötsel av kommunala växter.
Den externa utföraren har även bedrivit försäljning av blommor, växtmaterial
och tillbehör i anslutande butikslokal. Nuvarande avtal löper ut den 1 oktober
2021. Som ett led i att öka andelen interna verksamhetsuppdrag inom
kommunen har Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen och Utbildningsoch Arbetsmarknadsförvaltningen ingått en överenskommelse gällande
uppdrivning, utplantering och skötsel av sommarblommor, lökar och
utsmyckning i Trädgårdsföreningen.
Inom ramen för överenskommelsen kommer Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen årligen att ersätta avdelningen Arbetsmarknad
och Integration med 5 436 tKr. Ersättningen avser personal- och
verksamhetskostnader. Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen åtar sig att
därtill tillhandahålla, drifta och underhålla ändamålsenliga lokaler samt inom
ram för Stadsträdgårdsmästarens uppdrag ansvara för planeringen av de
kommunala planteringarna. Avdelningen Arbetsmarknad och Integration åtar
sig att bedriva verksamheten på ändamålsenligt vis med bibehållen kvalitet.
Överenskommelsen gäller från och med den 1 oktober 2021 till och med den
30 september 2024, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.
Via ordförandebeslut har Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden på
uppdrag av arbetsmarknadsnämnden tecknat ett utföraravtal med
Arbetsmarknadscentrum. Arbetsmarknadscentrum kommer att ansvara för
planering och genomförande av verksamhetsuppdraget mot ersättning enligt
överenskommelsen ovan. Därtill kommer Arbetsmarknadscentrum att
tillhandahålla två serviceteam om totalt 16 handledarledda utvecklingsplatser
för individer som står långt från arbetsmarknaden, till en kostnad av 1 350 tKr
årligen.
Uppdraget till Arbetsmarknadsservice kommer att uppgå i den nya,
gemensamma förvaltningen från och med den 1 januari 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamhetsuppdraget finansieras via ersättning från Miljö- och
Samhällsförvaltningen. Utvecklingsplatserna finansieras genom omfördelning
av arbetsmarknadsnämndens befintliga budget avseende
arbetsmarknadsinsatser och medför därför inte några ekonomiska konsekvenser
för arbetsmarknadsnämnden i form av utökade kostnader.
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Kommunala mål
Överenskommelsen bidrar till måluppfyllelse inom kommunfullmäktiges
övergripande målområden Samhälle och Medborgare. Genom att möjliggöra
arbetslika aktiviteter för individer som står långt från arbetsmarknaden bidrar
överenskommelsen till arbetsmarknadsnämndens mål om hög egen
försörjningsgrad.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Överenskommelsen har tagits fram av Utbildnings- och
Arbetsmarknadsförvaltningen i samråd med representanter från Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive Stadsträdgårdsmästare samt
representanter från Arbetsmarknadsservice. Även stiftelsen Linköpings
Trädgårdsförening Park har vidtalats. Parterna är eniga om att
överenskommelsen bidrar till mervärde för kommuninnevånare och besökare.
Uppföljning och utvärdering
Uppdraget följs kontinuerligt upp och utvärderas inom ramarna för
överenskommelsen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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