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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Lukas Huoman

2017-11-30

Dnr BIN 2017-260

Bildningsnämnden

Projektmedel till föreningar 2018
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden beviljar projektmedel för integrationsfrämjande insatser
2018 till följande föreningar:
Bayaninta Kunskap och samhälle förening
Internationella kvinnoföreningen
Internationella vänskapsföreningen
2. Bildningsnämnden ger i uppdrag till utbildningskontoret att se över rutiner
för marknadsföring av projektmedel till föreningar.
Ärende
Projektmedlens syfte är att stödja ideella föreningar för genomförande av
integrationsinsatser inom bildningsnämndens ansvarsområde, vad gäller
projekt för invandrare och flyktingar. Medel ska utgå till projekt som
underlättar nya kommunmedborgarens etablering i svenskt samhälls- och
arbetsliv. Insatserna ska rikta sig till invandrare och flyktingar som är
folkbokförda i Linköpings kommun. Insatserna skall vara partipolitiskt och
religiöst obundna.
__________
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Beslutsunderlag:
Ansökan från Bayaninta Kunskap och samhälle förening
Ansökan från Internationella kvinnoföreningen
Ansökan från Internationella vänskapsföreningen
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Bakgrund
3 föreningar har ansökt om projektmedel för genomförande av
integrationsinsatser. Ärendet har beretts tillsammans med den politiska
referensgruppen för bildningsnämndens projektmedel till föreningar.
Referensgruppen föreslår att bildningsnämnden beviljar projektmedel för
integrationsfrämjande insatser 2018 till alla tre föreningar, enligt tabellen
nedan.
1. Bayaninta Kunskap och samhälle förening
2. Internationella kvinnoföreningen
3. Internationella vänskapsföreningen
Totalt:

63 800 kr
63 000 kr
60 000 kr
186 800 kr

Referensgruppen föreslår att bildningsnämnden beviljar projektmedel för
integrationsfrämjande insatser 2018 till följande föreningar:


Bayaninta Kunskap och samhälle förening
Föreningen har ansökt om 75 000 kr dock referensgruppen bedömer att
11 800 kr för nattvandring inte rims i ramarna för ett projekt för
integrationsinsatser inom bildningsnämndens ansvarsområde.



Internationella Kvinnoföreningen
Föreningen har ansökt om 83 000 dock referensgruppen bedömer att
20 000 kr för bärbara datorer inte rims i ramarna för ett projekt för
integrationsinsatser inom bildningsnämndens ansvarsområde.
Stödmaterial till datakurser som föreningen också har sökt medel för
bedöms vara tillfredsställande i detta syfte.



Internationella vänskapsföreningen
Föreningen har ansökt om 60 000 kr.

Ekonomiska konsekvenser
Inom bildningsnämndens ram avsätts 400 tkr per år för projektmedel för
flyktingar och invandrare som tidigare.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
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Jämställdhet
Genom att tydliggöra förutsättningar för användning av projektmedel kan
föreningar medverka till ökad integration. Vid beslut om vilka föreningar som
får projektmedlen kan en jämställd fördelning säkras.
Mål för jämställdhet kan ses som uppfyllda.
Samråd
Samråd har skett med två politiker från bildningsnämndens referensgrupp för
föreningsbidrag för integrationsinsatser för flyktingar och invandrare;
Nicolina Friström (S) från majoriteten och Linnéa Jägestedt (M) från
oppositionen.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker till bildningsnämnden med slutredovisning november 2018.

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Jobb- och Kunskapstorget
Bayaninta Kunskap och samhälle
förening
Internationella kvinnoföreningen
Internationella vänskapsföreningen

