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Samarbetsprojekt, Ryds Herrgård
Förslag till beslut
Bildningsnämnden noterar informationen.
Ärende
I uppdraget för avdelningen för arbetsmarknad och integration ingår att hitta
arbetssätt och samverkansformer för att verka för kommuninvånarnas bästa i
bemärkelsen skapa sysselsättning, främja kompetensutveckling och koppla
samman näringsliv, föreningsliv och andra myndigheter med individen i syfte
att skapa goda förutsättningar för arbete samt integration och på sikt även
inkludering i Linköping och det svenska samhället.
Ryds Herrgård som drivs av Kårservice AB har sedan ett par år tillbaka sett ett
förändrat samhällsklimat i stadsdelen. För att bidra till att skapa ett tryggare
Ryd kommer nu ett integrationsprojekt att startas. Ryds Herrgård blir en
mötesplats och ger möjlighet till mellanmänskliga möten mellan studenter och
boende i Ryd.
Linköpings kommun kommer i samverkan med Kårservice AB att ansöka om
§37a-medel från Länsstyrelsen i Östergötland samt om medel från Europeiska
socialfonden. För projektet krävs en personell resurs i form av en projektledare
som kommer att anställas för det ändamålet, under förutsättning att ansökan om
medel godkänns.
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Bakgrund
Uppdraget för avdelningen för arbetsmarknad och integration fokuserar på att
verkställa den statliga arbetsmarknadspolitiken samt verka för den politiska
viljeinriktningen om en sammanhållen stad. Avdelningen ska dessutom skapa
förutsättningar för strategisk samverkan kring integrationsfrågor. För att kunna
främja Linköpings kommuninvånare ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet och levnadsvillkor och även aktiva deltagande i samhällslivet är det
viktigt att arbetsmarknadsinsatser är synkroniserade med integrationsinsatser.
Projektet med att göra Ryds Herrgård till en gemensam mötesplats för
studenter och Rydsbor är initierad av Kårservice AB och deras verksamhet på
Ryds Herrgård. Byggnaden är strategiskt placerad intill Ryds centrum och kan
på så vis få en naturlig funktion som en central mötesplats. Sedan ett par år
tillbaka har studenterna märkt ett hårdare klimat i stadsdelen, samt en ökad
känsla av otrygghet. Det här vill Kårservice arbeta aktivt med och kommer
därför att med hjälp av caféverksamhet som arbetsplats och mötesplats initiera
fler mellanmänskliga möten mellan studenter och boende i Ryd.
Linköpings kommun kommer tillsammans med Kårservice AB att ansöka om
§37a-medel från Länsstyrelsen i Östergötland för att finansiera projektet, samt
om medel från Europeiska socialfonden (ESF). Under förutsättning att ansökan
om medel godkänns kommer en projektledare att anställas. Nära samverkan
kommer att ske med kommunens stadsdelssamordnare i Ryd, som finns på
Medborgarkontoret.
Ekonomiska konsekvenser
Under förutsättning att ansökan beviljas kommer projektet att finansieras med
hjälp av medel inom §37a-satsningen från Länsstyrelsen i Östergötland, samt
med medel från Europeiska Socialfonden.
Kommunala mål
Kommunala mål som är aktuella i det här projektet är mål nr 1, I Linköping ska
fler människor nå egen försörjning, samt mål nr 7, En sammanhållen kommun
med framtidstro och delaktighet.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Insatsen riktar sig till alla boende i Ryd, oavsett kön, kulturell eller social
bakgrund.
Samråd
Samråd har skett med stadsdelssamordnare, Medborgarkontoret.
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Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av projektet sker inom ramarna för den projektstyrningsmodell
som används, med en slutrapport som slutlig leverans.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL är inte aktuellt.
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