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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Margareta Edvardsson

2018-11-21

Dnr BIN 2018-435

Bildningsnämnden

Äskande om medel till Unga Forum (fd Sputnik) – samtal
och stöd för unga för 2019
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden beviljar Stadsmissionens verksamhet Unga Forum (fd
Sputnik) 270 tkr för 2019.
2. Stadsmissionen ombeds att i slutet av 2019 lämna in en redogörelse för
använda medel.

Ärende
Stadsmissionen i Linköping har ansökt om medel till verksamheten Unga
Forum (fd Sputnik) för 2019. Verksamheten startade 2001 och har beviljats
medel från bildningsnämnden under åren 2002-2018.
Unga Forum finns inom ramen för Stadsmissionens samtalsmottagning och
vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-25 år som på olika sätt
mår dåligt.
Verksamheten utgörs av bland annat enskilda samtal, workshops på
gymnasieskolorna, läxläsning, läger samt lovverksamhet. En stor del av
ungdomarna hör av sig för enskilda samtal eller aktiviteter efter att Unga
Forum varit på skolorna och haft workshops, andra ingångar till verksamheten
är genom elevhälsan, lärare, kompisar, sjukvården och via Unga Forums
facebooksida.
Bildningsnämnden föreslås bevilja Stadsmissionen 270 tkr för verksamhet
inom Unga Forum under 2019.
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__________
Beslutsunderlag:
Äskande av medel till Unga Forum (fd Sputnik) – samtal och stöd för unga för 2019 (dec18).docx
Äskande från Stadsmissionen om medel till Unga Forum (fd Sputnik) (dec-18).pdf
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Bakgrund
Stadsmissionen i Linköping har ansökt om medel till verksamheten Unga
Forum (fd Sputnik) för 2019. Verksamheten startade 2001 och har beviljats
medel från bildningsnämnden under åren 2002-2018.
Unga Forum finns inom ramen för Stadsmissionens samtalsmottagning och
vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-25 år som på olika sätt
mår dåligt. Samtalen kategoriseras inom följande områden








Stress
Självkänsla och identitet
Ensamhet och utanförskap
Ångest
Relationer
Sorg
Existentiella frågor inklusive tankar om suicid

Verksamheten utgörs av bland annat enskilda samtal, workshops på
gymnasieskolorna, läxläsning, läger samt lovverksamhet. En stor del av
ungdomarna hör av sig för enskilda samtal eller aktiviteter efter att Unga
Forum varit på skolorna och haft workshops, andra ingångar till verksamheten
är genom elevhälsan, lärare, kompisar, sjukvården och via facebooksidan.
Stadsmissionen ser verksamheten som en viktig del i det förebyggande arbetet
mot utsatthet och som ett viktigt komplement till elevhälsan, barnpsykiatrin
och socialtjänsten.
Under perioden januari till oktober 2018 har 100 ungdomar haft enskilda
samtal med i snitt sju samtal per ungdom, 700 gymnasieungdomar har deltagit i
workshops kring olika teman som till exempel självkänsla, identitet och suicid,
50 ungdomar har gått på pluggstuga, det har varit aktiviteter på fyra skollov
och en facebooksida har utformats.
Personalen inom Stadsmissionens samtalsmottagning har under 2018 vidare
utbildats sig inom motiverande samtal, ACT/KBT och våld i nära relationer.
Under 2018 har FIT implementerats, ett evidensbaserat material för att skatta
samtalen och på så sätt kunna mäta effekt av samtalsstöd.

Ekonomiska konsekvenser
270 tkr som finansieras inom bildningsnämndens ram för 2019.

3 (3)

Kommunala mål
I Linköpings kommuns kommunövergripande mål 2019-2022 anges
Trygg och sammanhållen kommun
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Jämställdhet
Verksamheten inom Unga Forum vänder sig till alla ungdomar och vuxna i
åldrarna 16-25. I samtalen och workshopsen berörs frågor kring identitet där
det naturligt ingår frågor kring genus och könsidentitet.

Uppföljning och utvärdering
Stadsmissionen ombeds att i slutet av 2019 lämna in en redogörelse för
använda medel.

Utbildningskontoret
Anne Hallberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Linköpings stadsmission

