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Dnr 2017-260

Bildningsnämnden

Projektmedel till Linköpings Rotaryklubb Yrkesmentorer
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden beviljar Linköpings Rotaryklubb projektmedel till
summan av 66 000 kr för år 2018.
Ärende
Linköpings Rotaryklubb ansöker om projektmedel från bildningsnämnden, till
projektet Yrkesmentorer.
Rotary i Linköping har under två års tid, i två omgångar, drivit projektet. Syftet
är att matcha arbetssökande akademiker med utomnordisk bakgrund med
personer som är verksamma i yrkeslivet i Linköping, och som kan dela med sig
av erfarenheter och kontakter. Målet är att adepterna ska komma ut i
sysselsättning i form av en anställning när projekttiden (1 år) är slut.
Linköpings Rotaryklubb ansöker om projektmedel inför projektomgången för
år 2018. Pengarna täcker kostnader för aktiviteter som exempelvis matchning
mentorer – adepter, träffar med medverkande i programmet, aktiviteter
tillsammans med andra föreningar samt uppföljningsarbete.
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Bakgrund
Projektet har pågått i två år. Målgruppen är högskoleutbildade akademiker,
både som mentorer och som adepter (arbetssökande). Adepter under
föregående år har till exempel varit ingenjörer, läkare, tandläkare och
apotekare. De flesta kommer från Syrien eller Irak och har det gemensamt att
de söker arbete i Sverige.
Rotary i Linköping ordnade under 2016 och 2017 mentorer till 80 nyanlända
akademiker för att stödja dem att få jobb. Vid år 2017 års utgång hade 58 av de
nyanlända akademikerna fått praktik eller arbete. Projektet Yrkesmentorer i
Linköping var under 2017 ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland,
Arbetsförmedlingen och rotaryklubbarna i Linköping. Under 2017 drevs
projektet delvis med hjälp av §37-medel från Länsstyrelsen i Östergötland.
För att fortsätta projektet under samma former ytterligare ett år ansöker
Linköpings Rotaryklubb om projektmedel från bildningsnämnden. Sista
ansökningsdag av projektmedel till bildningsnämnden var 1 november 2017,
och förfrågan om medel inkom till Linköpings kommun från företrädare för
Rotary redan under oktober 2017. Då handläggningstiden har dragit ut på tiden,
görs bedömningen att ansökan genom den initiala förfrågan från Rotary har
inkommit innan sista ansökningsdag.
Referensgruppen föreslår att bildningsnämnden beviljar projektmedel för
integrationsfrämjande insatser 2018 till:
 Linköpings Rotaryklubb
Föreningen har ansökt om 100 000 kr. Referensgruppen bedömer dock att
34 000 kr för posten ’Kontor’ inte ryms inom bildningsnämndens riktlinjer för
projektmedel (dnr BIN 2017-48). Linköpings Rotaryklubb beviljas 66 000 kr
för år 2018 för sitt projekt Yrkesmentorer.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär att Linköpings Rotaryklubb beviljas projektmedel om 66 000
kr för 2018. Det finansieras inom ramen för projektmedel i bildningsnämndens
internbudget för arbetsmarknad och integration.
Inom bildningsnämndens ram avsätts 400 tkr per år för projektmedel till
föreningar som arrangerar projekt i syfte att främja arbete och integration för
flyktingar och invandrare.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun med ett växande näringsliv
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
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Jämställdhet
Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika
yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära
insatser och arbetar för att främja samförstånd, välvilja och fred i världen.
Könsfördelningen i projektet mellan såväl adepter som mentorer är mellan 3040% kvinnor. Utgångspunkten vid matchning av mentorer – adepter är från
personernas yrken; könsfördelningen i paren har ibland blivit samma kön
mentor – adepter, men ofta olika. Det har under projektets gång matchats
kvinnor som mentorer till män och vice versa.
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