1 (3)

Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Emil Friberg

2017-11-28

Dnr BIN 2017-307

Bildningsnämnden

Äskande om medel till Sputnik - samtal och stöd för unga
för år 2018
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden beviljar Stadsmissionens verksamhet Sputnik 250 tkr
för 2018.
2. Stadsmissionen ombeds att i slutet av 2018 lämna in en redogörelse för
använda medel.
Ärende
Stadsmissionen i Linköping har ansökt om medel till Sputnik för år 2018.
Verksamheten startade år 2001 och bildningsnämnden har under åren 2002 –
2017 beviljat medel till Stadsmissionen.
Sputnik finns inom ramen för Stadsmissionens samtalsmottagning och vänder
sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-25 år som på olika sätt mår
dåligt. Verksamheten utgörs av bland annat enskilda samtal, gruppverksamhet,
läger, fritidsaktiviteter samt temalektioner på gymnasieskolorna. Som en del i
kontaktverksamheten sker informationsträffar med skolsköterskor, kuratorer,
övrig skolpersonal samt direktkontakter med ungdomarna själva.
Bildningsnämnden föreslås bevilja Stadsmissionen 250 tkr för verksamhet
inom Sputnik under 2018.
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Bakgrund
Stadsmissionen i Linköping har ansökt om medel till Sputnik för år 2018.
Verksamheten startade år 2001 och bildningsnämnden har under åren 2002 –
2017 beviljat medel till Stadsmissionen.
Sputnik finns inom ramen för Stadsmissionens samtalsmottagning och vänder
sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-25 år som på olika sätt mår
dåligt. Verksamheten utgörs av bland annat enskilda samtal, gruppverksamhet,
läger, fritidsaktiviteter samt temalektioner på gymnasieskolorna. Som en del i
kontaktverksamheten sker informationsträffar med skolsköterskor, kuratorer,
övrig skolpersonal samt direktkontakter med ungdomarna själva. Under senare
år arbetar verksamheten även för att bli mer aktiva via sociala medier på
Internet. Under 2017 har även verksamheten regelbundet träffat en grupp
ensamkommande pojkar för att samtal kring svenska samhället, genomföra
gemensamma aktiviteter och utflykter.
Under 2017 har Sputnik haft regelbunden kontakt med ca 150 ungdomar som
resulterat i ca 1500 enskilda samtal. Genom temalektionerna på
gymnasieskolorna har verksamheten nått ut till ca 700 gymnasieungdomar.
Ekonomiska konsekvenser
250 tkr som finansieras inom bildningsnämndens ram för 2018.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
Jämställdhet
Verksamheten inom Sputnik vänder sig till alla ungdomar och unga vuxna i
åldrarna 16-25 år. Under 2017 anger Stadsmissionen att de ser en ökning i
antalet killar som kommer till verksamheten för samtal.
Uppföljning och utvärdering
Stadsmissionen ombeds att i slutet av 2018 lämna en redogörelse för använda
medel.
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