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Utbildningskontoret
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Dnr BIN 2017-260

Bildningsnämnden

Halvårsredovisning av projektmedel till föreningar 2018
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden noterar informationen om inkommen redovisning
från föreningarna.
2. Bildningsnämnden beslutar att Internationella kvinnoföreningen,
Internationella vänskapsföreningen samt Bayaninta Kunskap och
samhälleförening inte tilldelas resterande medel för 2018, samt att
Linköping Rotaryklubb tilldelas andra hälften av den beviljade summan
för 2018.
3. Bildningsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att revidera
riktlinjerna för bildningsnämndens projektmedel till föreningar.
Ärende
Föreningar som har blivit beviljade projektmedel till föreningar ska enligt
regler för projektmedel till föreningar inom ramen för bildningsnämndens
insatser för flyktingar och invandrare lämna in en halvårsredovisning till
bildningsnämnden. Halvårsredovisningen ska tillhandhållas bildningsnämnden
senast den 1:a augusti det året föreningen har blivit beviljat projektmedel för.
Tre av de föreningar som beviljades projektmedel föreslås inte få resterande
utbetalning för kvarvarande halvår. Utbetalning av resterande medel för den
fjärde föreningen föreslås godkännas, då föreningens projekt ska starta under
hösten.
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Beslutsunderlag:
Halvårsredovisning av projektmedel till föreningar 2018 (sept -18).docx
Halvårsredovisning Internationella kvinnoföreningen IKF.pdf
Brev gällande avveckling av Internationella vänskapsföreningen, IVF.docx
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Bakgrund
2018 års projektmedel till föreningar beviljades till tre föreningar av
decembernämnd 2017, samt ytterligare en förening av marsnämnd 2018.
Föreningar som beviljades medel var:
Bayaninta Kunskap och samhälle förening
Internationella kvinnoföreningen
Internationella vänskapsföreningen
Linköping Rotaryklubb medel.
Bayaninta Kunskap och samhälle förening har inte inkommit med
halvårsredovisning av medlen, varpå utbildningskontoret i enlighet med
antagna riktlinjer föreslår att utbetalning av resterande medel inte kommer att
ske.
Internationella kvinnoföreningen har inkommit med redovisning men har
avsagt sig fortsatta projektmedel för återstående delen av 2018, då föreningen
inte har förbrukat redan tilldelade medel.
Internationella vänskapsföreningen har inkommit med halvårsredovisning och
har skriftligen meddelat att föreningen upphör från och med juni 2018.
Utbetalning av resterande medel kommer därför inte att ske.
Linköping Rotaryklubb har inte fått utbetalat eller nyttjat första halvårets
projektmedel då deras aktiviteter inte har startat, och man har därför inte heller
inkommit med halvårsredovisning. Dock avser Rotary att starta sitt projekt
med yrkesmentorer under hösten 2018, varpå utbildningskontoret föreslår att
utbetalning av det andra halvårets projektmedel genomförs.
Riktlinjerna bör revideras in enlighet med lagen om GDPR som började gälla
den 25 maj 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Av de sedan tidigare beslutade projektmedlen om 282 800 kr har 93 400 kr
betalats ut till de tre föreningar som fick projektmedel beviljade under
bildningsnämndens sammanträde i december 2017. Under andra halvåret 2018
återstår en utbetalning av 33 000 kr till Linköpings Rotaryklubb.
Kommunala mål
Aktuella mål är mål nr 7: En sammanhållen kommun med framtidstro och
delaktighet samt mål nr 8: En kreativ kommun.
Jämställdhet
Projektmedel riktar sig till alla föreningar som arrangerar aktiviteter för
kommuninvånare, både män och kvinnor, oavsett etnisk bakgrund eller ålder.
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Samråd
Samråd har skett med bildningsnämndens referensgrupp för projektmedel, som
tillstyrker förslaget.
Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Bayaninta Kunskap och samhälle förening
Internationella kvinnoföreningen
Internationella vänskapsföreningen
Linköpings Rotaryklubb
Jobb – och kunskapstorget

