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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Karin Fagéus

2021-10-01

Dnr BIN 2021-611

Bildningsnämnden

Förlängning av överenskommelse Idéburet offentligt
partnerskap Bilda - kompletterande språkträning.docx
(okt-21)
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Överenskommelsen om Idéburet offentligt partnerskap mellan
Linköpings kommun och Studieförbundet Bilda Sydöst avseende
kompletterande språkträning förlängs till och med 2023-12-31.
2. Beslutet gäller under förutsättning att arbetsmarknadsnämnden fattar
beslut om förlängning enligt ovan
Ärende
I november 2019 fattade bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden
beslut om att överenskomma med Bilda Studieförbundet Sydöst om ett
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) avseende kompletterande språkträning.
Verksamheten inom ramen för partnerskapet riktar sig till personer som på
grund av föräldraledighet, i väntan på barnomsorg eller sfi inte kan delta i
reguljär sfi. Syftet med överenskommelsen är att kunna rikta specifika och
särskilt anpassade aktiviteter som rör samhällsinformation och
språkförberedelser inför sfi för målgruppen föräldralediga och övriga individer
som av olika skäl befinner sig i någon form av utanförskap i det svenska
samhället, som i sin tur innebär att individen är hemmavarande.
Den nuvarande överenskommelsen sträcker sig från och med januari 2020
under två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Förslag till
beslut är att överenskommelsen förlängs till och 2023-12-31.
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Bakgrund
Linköpings kommun och Studieförbundet Bilda Sydöst har sedan många år ett
samarbete kring kompletterande språkträning. I november 2019 fattade
bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden beslut om att ett Idéburet
offentligt partnerskap (IOP) ska ingås med Bilda avseende kompletterande
språkträning. Verksamheten inom ramen för IOP riktar sig till personer som på
grund av föräldraledighet, i väntan på barnomsorg eller sfi inte kan delta i
reguljär sfi. Syftet med överenskommelsen är att kunna rikta specifika och
särskilt anpassade aktiviteter som rör samhällsinformation och
språkförberedelser inför sfi för målgruppen föräldralediga och övriga individer
som av olika skäl befinner sig i någon form av utanförskap i det svenska
samhället, som i sin tur innebär att individen är hemmavarande. Exempel på
sådana skäl är föräldraledighet, väntan på barnomsorgsplats och sociokulturella
orsaker.
Bilda i Linköping är en del av Studieförbundet Bilda som har ett omfattande
nätverk i den ideella sektorn i Linköping och rikstäckande.
Inom ramarna för verksamheten erbjuder Bilda studiecirklar i stadsdelarna
Skäggetorp, Ryd och Berga. Studiecirklarna samordnas av Bilda och syftar till
att öka färdigheter i svenska och skapa bättre förutsättningar för integration. I
syfte att öka kvaliteten i språkträningen går kommunen in med resurser för
lärare i svenska. Under deltagande på studiecirklarna kan föräldrarna även ta
med sina barn.
Verksamheten tar i huvudsak emot kvinnor. De män som har sökt upp
verksamheten har kunnat erbjudas andra, likvärdiga alternativ då Bilda har ett
brett nätverk i kommunen, samt även andra, liknande aktiviteter i egen regi.
Den nuvarande överenskommelsen sträcker sig från och med januari 2020
under två år med möjlighet till förlängning av överenskommelsen i ytterligare
två år.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen finansierar överenskommelsen med
295 000 kr/ år från bildningsnämnden och 295 000 kr/ år från
arbetsmarknadsnämnden i 2020 års prisnivå. Bilda bidrar med organisation,
planering av aktiviteter samt för övriga kringkostnader vilket uppgår till ca 307
000 kr för 2020. För varje nytt kalenderår justeras kostnaderna för pris- och
löneförändring med 2 %.
Kommunala mål
IOP med studieförbundet Bilda gällande kompletterande språkträning uppfyller
det kommunala målet om Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och
hälsosamt liv, samt målet om Hög egenförsörjningsgrad.
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Jämställdhet
Insatsen riktar sig i huvudsak till kvinnor som är föräldralediga. Liknande
insatser till föräldralediga män finns inom Bildas övriga verksamheter.
Samråd
Samråd med Studieförbundet Bilda Sydöst har skett inför förlängning av
överenskommelsen.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljningen visar att insatsen kompletterande språkträning har betydelse för
våra egna verksamheter inom sfi och arbetsmarknad. Genom att deltagaren har
en fortsatt god språklig grund när sfi-undervisningen återupptas efter avslutad
föräldraledighet ges deltagaren stärkta möjligheter att klara av sfi-kurserna och
kan på så vis snabbare etablera sig på arbetsmarknaden.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt §19 MBL har skett 19 oktober 2021.
Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Bilda Studieförbundet Sydöst

