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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Karin Nyman

2017-12-11

Dnr BIN 2017-371

Bildningsnämnden

Projekt- Integration, utanförskap och företagande
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden godkänner projektplan Integration, utanförskap och
företagande samt anslår de medel som behövs för genomförande av
planen. Projektplanen ryms inom ramen för disponibla medel.

Ärende
Avdelningen för arbetsmarknad och integration på utbildningsförvaltningen har
tillsammans med HR-avdelningen tilldelats medel från de statliga
välfärdsmiljonerna. Målgruppen för satsningen är de personer som står långt
från arbetsmarknaden. Under 2017 har det pågått ett kartläggningsarbete i syfte
att systematisera befintliga insatser i Linköpings kommun. Genomlysningen
har resulterat i tre fokusområden varav Projekt Integration, utanförskap och
företagande kommer att ingå i fokusområde: Projektbaserade
arbetsmarknadsinsatser. Projektet finansieras inom ramen för Disponibla
medel. Projektet genomförs tillsammans med Nyföretagarcentrum och har två
delar. Pröva samverkansformer med medborgarkontoren i Berga, Ryd,
Skäggetorp samt Lambohov i form av att öka förståelsen och kunskapen kring
företagande och främjarsystemet bland tjänstemän som servar medborgare i de
utsatta stadsdelarna. Detta kommer att påverka nyföretagandet bland
nyanlända. Nyföretagarcentrum skall även medverka vid
samhällsinformationen till nyanlända. Nyföretagarcentrum ska revidera det
material som informatörerna idag använder. Nyföretagarcentrum ska under året
medverka vid upp till 20 informationsträffar, vilket är den omfattning man
prognostiserar kommer behövas.
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Ytterligare information finns iden bifogade projektplanen.

__________
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Beslutsunderlag:
Integration, utanförskap och företagande (dec -17).docx
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Bakgrund
Avdelningen för arbetsmarknad och integration på utbildningsförvaltningen har
tillsammans med HR-avdelningen tilldelats medel från de statliga
välfärdsmiljonerna. Målgruppen för satsningen är de personer som står långt
från arbetsmarknaden.
Den genomlysning som utbildningsförvaltningen och avdelningen för
arbetsmarknad och integration gjort under 2017 i syfte att kartlägga och
systematisera befintliga insatser har identifierat tre fokusområden där extra
insatser krävs. Projektbaserade arbetsmarknadsinsatser är en av dessa rubriker,
Projekt – integration, utanförskap och företagande är inom ram för detta
fokusområde.
Nyföretagarcentrum NFC i Linköping, har under många år fört en dialog med
olika instanser inom Linköpings kommun kring samverkansformer där
Nyföretagarcentrum kan bidra med kompetens för att öka medvetenheten om
möjligheterna att starta företag. I olika delar av Sverige har Nyföretagrcentrum
med framgång drivit projekt för grupper i utanförskap. Tidigare bedrev även
Nyföretagarcentrum information och rådgivning i Skäggetorp.
Avdelningen för arbetsmarknad och integration har tillsammans med
Nyföretagarcentrum arbetet fram projekt Integration, utanförskap och
företagande. Projektet har flera mål och syften;


Pröva samverkansformer med stadsdelssatsningar i Berga, Ryd,
Skäggetorp samt Lambohov i form av att öka förståelsen och
kunskapen kring företagande och främjarsystemet bland tjänstemän
som servar medborgare i de utsatta stadsdelarna.



Att skapa ökad förståelse för de behov och insatser grupper i
utanförskap behöver för att bryta oönskade mönster.



Att fler Linköpingsbor skall se eget företag som en möjlighet och
vidare öka förståelsen och kunskapen kring företagande och
främjarsystemet.



Att bidra med kunskap kring främjarsystemet samt övriga insatser som
görs för nyföretagare och höja kompetensen hos den personal som
dagligen arbetar på medborgarkontoren.



Ta fram informationsmaterial relevant för målgrupperna.



Att ge rådgivning till klienter direkt på medborgarkontoren
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Nyföretagarcentrum ska medverka vid samhällsinformationen till
nyanlända. Nyföretagarcentrum ska revidera det material som
informatörerna idag använder. Nyföretagarcentrum ska under året
medverka vid upp till 20 informationsträffar, vilket är den omfattning
som troligen kommer behövas.

Målsättningen är att personalen efter året skall kunna hänvisa klienter rätt när
frågor om nyföretagande aktualiseras. Att Nyföretagarcentrum ska få fler
klienter hänvisade till rådgivningen i city när goda relationer med samtliga
medborgarkontor etablerats. Att Nyföretagarcentrum därefter ska besöka
medborgarkontorens månads, eller kvartalsvis för att hålla befintlig personal
uppdaterad.

Ekonomiska konsekvenser
Projekt- integration, utanförskap och företagande täcks inom ram för Budget
arbetsmarknadssatsning 2018. Kostnaden kommer att redovisas under rubriken
Disponibla medel. Projektet är kostnadsberäknat till 600 (tkr) för 2018.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
En ekonomisk hållbar kommun
Samråd
Samråd har skett med Medborgarkontoren och Nyföretagarcentrum.
Uppföljning och utvärdering
Insatser kopplade till arbetsmarknadssatsningen kommer kontinuerligt att följas
upp i bildningsnämnden i Linköpings arbetsmarknadsutskott under 2018.
Under hela projektperioden kommer Nyföretagarcentrum göra regelbundna
avstämningar med avdelningen för arbetsmarknad och integration.
Avstämningarna kommer att vara i form av; Kvartalsrapporter vilka kommer
att innehålla antal timmar och tillfällen som Nyföretagarcentrum varit
tillgängliga på respektive medborgarkontor. De ska också redogöra för antalet
informationer och om detta lett till rådgivning. Skattning av
medborgarkontorens medarbetares upplevelser av egna kunskaper kommer att
göras inför starten av projektet respektive efter kvartal 2 samt vid avslutandet
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av projektet. Medarbetarna på medborgarkontoren kommer intervjuas i slutet
av projektperioden av extern konsult.
Nyföretagarcentrum ska därutöver presentera en rapport första kvartalet 2019.
Rapporten skall ligga till grund för eventuellt fortsatt samverkan.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 MBL har skett den 12 december 2017.

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Helena Paulsson

