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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Johanna Lensell Rebillon

2018-11-15

Dnr BIN 2018-411

Bildningsnämnden

Projektmedel till föreningar 2019
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden beviljar projektmedel till föreningarna Arbetsnavigerarna,
Bayaninta Kunskap och samhälle, Champion Taekwondo Klubb, Kisam,
Linköping södra rödakorsetkrets.
2. Bildningsnämnden avslår ansökan om projektmedel från föreningarna AFK
Linköping, Arte Familia, Internationella kvinnoföreningen, Linköping IBK,
Linköpings brottningsklubb, Medvind samt Studieförbundet Vuxenskolan.
Ärende
Till 2019 har det inkommit tretton ansökningar om projektmedel till
integrationsfrämjande insatser. Ansökningarna har behandlats av nämndens
referensgrupp och bedömning har gjorts i enlighet med antagna riktlinjer för
projektmedel. Av de tretton ansökningarna har sex insatser beviljats hela eller delar
av den sökta summan och tillsammans uppgår fördelade projektmedel till 357 540
kr. Avslagna ansökningar skickas med rekommendationer och råd hur föreningen i
fråga kan gå tillväga för att ändå kunna genomföra sin planerade insats.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Projektmedlen för 2019 föreslås fördelas enligt följande:
Förening
Arbetsnavigerarna
Baynaninta
Kunskap och
samhälle
Champion
Taekwondo
Klubb
Kisam
Linköping södra
rödakorsetkrets
Linköping södra
rödakorsetkrets
__________

Namn på insats
Digitalisering
Kunskap,
information

Sökt belopp
50 000 kr
80 000 kr

Beviljat belopp
50 000 kr
73 000 kr

Träna
tillsammans

40 000 kr

10 340 kr

Stärka kvinnor
Berga Ur-Skur

124 200 kr
50 000 kr

124 200 kr
50 000 kr

På väg

85 000 kr

50 000 kr

429 200 kr

357 540 kr
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Beslutsunderlag:
Projektmedel till föreningar 2019 (dec 2018).docx
Regler för projektmedel till föreningar.pdf
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Bakgrund
Bildningsnämndens projektmedel uppgår för 2019 till totalt 450 000 kr. Dessa står
fritt för ideella föreningar att söka, i syfte att kunna genomföra
integrationsfrämjande insatser för personer som bor och verkar i Linköpings
kommun. Riktlinjer för bildningsnämndens projektmedel är fastställda av nämnden
(dnr BIN 2017-260). Kriterierna i dessa riktlinjer har använts i bedömningen av
inkomna ansökningar inför 2019.
Totalt inkom tretton ansökningar från tolv föreningar. Alla föreningar uppfyllde de
grundläggande kraven att vara en ideell förening med stadgar och styrelse.
Referensgruppen har särskilt tittat på insatser som riktar sig till någon av nämndens
prioriterade målgrupper, men har samtidigt gjort en gallring av insatser som har
bedömts ha varit mer av idrotts- eller kulturell karaktär, eller om de primärt har
riktat sig till barn och unga.
De insatser som föreslås beviljas hela det ansökta beloppet eller delar av det är
följande:
Förening
Arbetsnavigerarna
Baynaninta
Kunskap och
samhälle
Champion
Taekwondo
Klubb
Kisam
Linköping södra
rödakorsetkrets
Linköping södra
rödakorsetkrets

Namn på insats
Digitalisering
Kunskap,
information

Sökt belopp
50 000 kr
80 000 kr

Beviljat belopp
50 000 kr
73 000 kr

Träna
tillsammans

40 000 kr

10 340 kr

Stärka kvinnor
Berga Ur-Skur

124 200 kr
50 000 kr

124 200 kr
50 000 kr

På väg

85 000 kr

50 000 kr

429 200 kr

357 540 kr

Arbetsnavigerarna: Beviljas sökt belopp 50 000 kr. Att som nyanländ i Sverige få
stöd och kunskap i att kommunicera med myndigheter och banker digitalt är en
förutsättning för att kunna inkluderas i samhället på samma villkor som etablerade
personer. Föreningen planerar en serie aktiviteter för att tillgängliggöra digitala
tjänster för nyanlända invandrare, bland annat med individuell vägledning och
språkträning.
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Bayaninta Kunskap och samhälle: Beviljas 73 000 kr av sökta 80 000 kr med
bedömningen att läxläsning med en beräknad kostnad av sammanlagt 7 000 kr ingår
i föreningens ordinarie verksamhet, som den beskrivs i föreningens stadgar. Det gör
att den aktiviteten inte faller inom ramarna för relevanta aktiviteter enligt antagna
riktlinjer. Föreningen har i flera år arbetat med att öka nya kommuninvånares
kunskap om det svenska samhället, samt för att på ett effektivt sätt arbeta för allas
lika förutsättningar att kunna verka som samhällsmedborgare.
Champion Taekwondo Klubb: Beviljas 10 340 kr av sökta 40 000 kr med
bedömningen att aktiviteten ’Futsalturnering’ är den aktivitet som är mest relevant
ur ett integrationsperspektiv. I övrigt är aktiviteterna inriktade mot kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
Kisam, kulturen i samhället: Beviljas sökt belopp 124 200 kr. Insatsen riktar sig till
en bred grupp kommuninvånare och föreningen har genom tidigare aktiviteter visat
på kapacitet att engagera många deltagare samtidigt. Med hjälp av kreativt
skapande som verktyg för sociala interaktion inkluderas många personer under lång
tid, vilket skapar goda förutsättningar för inkludering och fortsatta möten i det
offentliga rummet.
Linköping Södra rödakorsetkrets/ Berga Ur och skur: Beviljas sökt belopp 50 000
kr. Insatsen bedöms vara relevant ur ett integrationsfrämjande perspektiv, med det
personliga mötet i fokus, både på individnivå och i grupp. Inplanerade aktiviteter är
promenad-fikor samt föreläsningar med olika tema, i stadsdelen Berga.
Linköping Södra rödakorsetkrets/ På väg: Beviljas 50 000 kr av sökta 85 000 kr,
med bedömningen att utflykter inte ses som en relevant aktivitet enligt föreningens
egen beskrivning av insatsen som sådan. Att få möjligheten att i en skyddad
verksamhet träna på att finnas i ett arbetssocialt sammanhang är en god grund för
den fortsatta progressionen att på sikt kunna nå egen försörjning. Insatsen som
föreningen vill genomföra riktar in sig mot de individer som står längst från
arbetsmarknaden, men som vill vidare, från utanförskapet.
Insatser som har sökts medel till men som får avslag är följande:
Förening

Insats

Sökt belopp

Motivering för
avslag

AFK Linköping

Träna
tillsammans

40 000 kr

Det här är ett projekt
som snarare hör
hemma inom ramarna
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för kultur- och
fritidsnämndens
verksamhet.
Arte Familia

LKPG Sound
Orkester

301 000 kr

Delar av ansökan
verkar vara för löner,
vilket inte
projektmedlen täcker,
och dels är det ett
projekt som är mer
relevant för kulturoch fritidsnämnden.

IKF,
Hälsoaktiviteter
internationella
kvinnoföreningen

32 000 kr

IKF har ett IOP med
Linköpings kommun
där dessa aktiviteter
ingår.

Linköping IBK

Träna
tillsammans

133 500 kr

Det här är ett projekt
som snarare hör
hemma inom ramarna
för kultur- och
fritidsnämndens
verksamhet.

Linköpings
brottningsklubb

Träna
tillsammans

35 000 kr

Det här är ett projekt
som snarare hör
hemma inom ramarna
för kultur- och
fritidsnämndens
verksamhet.

Medvind

Motivation i
praktiken

212 000 kr

Det är ett
länsövergripande
projekt. Det bedöms
vara föreningens
ordinarie verksamhet
och inte ett enskilt,
integrationsfrämjande
projekt.
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Studieförbundet
Vuxenskolan

Studiecirklar för
ökad självkänsla

350 000 kr

Det här är inget
tydligt avgränsat
projekt utan mer en
hel verksamhetseller affärsidé.

Ekonomiska konsekvenser
Bildningsnämndens projektmedel uppgår för 2019 till totalt 450 000 kr, vilket
innebär att det när 2019 inleds återstår cirka 92 000 kr.
Kommunala mål
Det är främst två kommunala mål som är relevanta i tilldelning av
bildningsnämndens projektmedel till föreningar. Det handlar både om att fler
människor ska nå egen försörjning, vilket underlättas av att människor upplever sig
inkluderade i samhället och delaktiga, samt att Linköping är en sammanhållen
kommun med framtidstro och delaktighet. Genom att arbeta med
integrationsfrämjande insatser och göra civilsamhälle och idéburen sektor delaktiga
i det arbetet skapas goda förutsättningar för en sammanhållen kommun.
Samråd
Samråd har skett med bildningsnämndens referensgrupp, som har gjort
bedömningar av inkomna ansökningar i enlighet med bildningsnämndens antagna
riktlinjer för projektmedel. Referensgruppen består av Nicolina Wiklund (S) och
Linnea Jägestedt (M).
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av föreningarnas användning av tilldelade medel sker i samband med
halvårsredovisningar samt slutrapport.
Utbildningskontoret
Anne Hallberg

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Arbetsnavigerarna
Arte Familia
Baynaninta Kunskap och samhälle
Champion Taekwondo Klubb
Internationella kvinnoföreningen
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Kisam
LFC-LAFK
Linköping Södra rödakorsetkrets
Linköpings brottningsklubb
Linköpings innebandyklubb, LIBK
Medvind
Studieförbundet Vuxenskolan

