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Bildningsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap, Internationella
Kvinnoföreningen i Linköping
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden uppdrar till avdelningschefen för arbetsmarknad och
integration att teckna en överenskommelse enligt ett Idéburet offentligt
partnerskap med Internationella kvinnoföreningen i Linköping.

Ärende
Internationella kvinnoföreningen (IKF) i Linköping har, tillsammans med
Linköpings kommun, kommit överens om en åtgärd vars mål främjar
nyanlända kvinnors inkludering och integration i det svenska samhället och i
Linköping som stad. Linköpings kommun erbjuder undervisning inom ramarna
för SFI, svenska för invandrare, samt SO, samhällsorientering, vars syfte
förutom kunskapsöverföring också är att underbygga en god integration genom
möten mellan olika människor. IKF har definierat en problematik hos en grupp
kvinnor, där SFI och SO inte når fram. Nyanlända kvinnor som bor
företrädesvis i stadsdelarna Skäggetorp, Berga, Ryd och Lambohov finner inte
någon plats på kommunens regelrätta utbildningstillfällen och upplever ett till
stora delar ofrivilligt utanförskap. Det kan vara av kulturella och sociala skäl
som kvinnorna inte finner möjlighet eller anledning att lämna sin stadsdel
under dagtid. Partnerskapet med IKF innebär att kvinnorna får en plats att
mötas på sina egna villkor, en miljö där individerna i små grupper under
informella former kan mötas, samtala, öva på språket och upptäcka Linköping
och Sverige.
__________
Beslutsunderlag:
Överenskommelse om IOP - IKF (maj 2018).docx
Bilaga - IKF_Uplägg och utförande (maj 2018).docx
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Bakgrund
Målgruppen för IKFs verksamhet finns företrädesvis i stadsdelar utanför
Innerstaden; Skäggetorp, Berga, Ryd och Lambohov. Det är kvinnor som i
övervägande del har en roll som hemmavarande med barn. Det tillsammans
med andra sociala hinder, som brister i svenska språket, samt kulturella hinder,
gör att dessa kvinnor i stor utsträckning känner av ett utanförskap och en
exkludering från det svenska samhället. Det saknas incitament att lämna
bostaden och stadsdelen, och det finns i Linköping inga naturliga, offentliga
rum förbehållet för kvinnor att möta andra kvinnor. IKF erbjuder en
inkluderande miljö i lokaler i city, vilket innebär en större kulturell acceptans
att söka sig dit, samt att kvinnorna får tillfälle att söka sig utanför sina kvarter i
sin hemma-stadsdel. Det i sin tur stärker målgruppens självtillit; kvinnorna
finner en social trygghet att umgås och delta i aktiviteter med andra kvinnor,
arrangerade av kvinnor och det är aktiviteter som inkluderar alla, oavsett
kulturella, sociala eller funktionella förutsättningar. Verksamheten kommer
även att bidra till att en ökad andel av kvinnorna som deltar kommer att finnas
med i någon form av långsiktig sysselsättning.
Verksamheten som IKF bedriver är någonting som inte kan erbjudas inom den
kommunala verksamheten, men det är en viktig fråga för kvinnorna som
berörs; att kunna träffa andra kvinnor och bryta en isolering ur den egna
stadsdelen och därmed upptäcka andra sidor av Linköping. På så vis stärks
kvinnornas självtillit, vilket främjar den egna hälsan.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten har en budget på 454 000 kr/ år. Överenskommelsen innebär att
Linköpings kommun och IKF tillsammans finansierar verksamheten med lika
stora delar. För kommunen avdelas 230 000 kr per år från internbudgeten inom
ramen för Arbetsmarknadssatsningen.
Kommunala mål
I kommunfullmäktiges övergripande mål anges mål nr 4, En kommun där alla
kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Den verksamhet som bedrivs är öppen för alla som vill delta, IKF välkomnar
både män och kvinnor och har haft flera ungdomar, som har kommit och varit
med i Må bra-gruppernas aktiviteter.
Syftet med verksamheten som beskrivs i det här aktuella IOP är dock att
nyanlända kvinnor ska få en gemensam mötesplats och kunna umgås kvinnor
emellan under otvungna förhållanden.
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Samråd
Samråd i utformningen av IOP har skett med Linköpings kommuns samordnare
kontakter med civilsamhälle och idéburen sektor på
kommunledningsförvaltningen. I övrigt följer IOP de riktlinjer som har antagits
av Kommunfullmäktige, dnr KS 2016-313.
Uppföljning och utvärdering
IOP reglerar uppföljningen, som består av en årlig, muntlig rapportering av
genomförda aktiviteter och antal deltagare på en månadsbasis.
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