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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Karin Linkhorst

2017-03-24

Dnr KS 2017-317

Kommunstyrelsen

Röda korsets vänprojekt, redovisning av projekt och
resultat samt fortsatt finansiering
Förslag till beslut
1. Röda Korsets rapport om projektet ”Vi ses i Linköping” noteras.
2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att skriva ett IOP-avtal med
Röda korset Linköpings södra krets om projektet ”Vi ses i Linköping”.
3. Om inte kommunens ansökan om statliga medel (§37A-medel, statligt stöd
för att utveckla verksamhet med flyktingguider och vänfamiljer) bifalls,
finansieras projektet inom kommunstyrelsens ram.
4. Uppföljning av projektets arbete ska ske årligen och redovisas till
kommunstyrelsen under februari månad nästkommande år.
Ärende
I september 2016 startade projektet ”Vi ses i Linköping” och har sedan dess
byggt upp och utvecklat verksamheten. Projektet matchar språkvänner (mellan
de som är nya i Sverige och etablerade svenskar) utefter intresseområden, ålder
etc. Projektet syfte är att:
Uppmuntra till ömsesidig vänskapsrelationer mellan olika kulturer och
samtidigt öva respektive hjälpa till med det svenska språket och underlätta
etablering i samhället. /…/

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Kommunen finansierade projektet under augusti 2016 till augusti 2017 med
475 000kr i markeringsmedel (beslut KS 2015-1106, § 229, nr 57). Mer om
projektet står att läsa i bifogad rapport.
From augusti 2017 står projektet utan finansiering. Linköpings kommun avser
att ansöka om statliga medel (§37A-medel) för att kunna stötta projektet men
föreslår även att kommunen och Röda korset ingår ett IOP-avtal kring projektet
”Vi ses i Linköping” för att säkra upp att projektet fortsätter i Linköping. Om
inte ansökan m §37A-medel bifalls föreslås kommunen stödja projektet inom
kommunstyrelsens ram.
_________
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Beslutsunderlag:
Rapport om Vi ses i Linköping
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Bakgrund
Under hösten 2015 fanns ett stort engagemang och vilja att hjälpa till med de
flyktingar som kom till kommunen. För att möta detta engagemang anordnade
Linköpings kommun två möten med civilsamhället om flyktingsituationen i
kommunen. Kommunen inledde efter dessa möten samarbete med flera
organisationer på olika sätt. För att nämna några exempel organiserade
Diakonicentrum aktiviteter för boende på det kommunala akutboendet
Limmernäs och Kungsbergsskolan, KFUM upplät lokaler och i sporthallen
anordnade flera olika föreningar aktiviteter för både ensamkommande
flyktingbarn och barnfamiljer.
I samband med mötena kontaktade flera föreningar kommunen och påtalade
vikten av kontaktytor mellan nya svenskar och etablerade svenskar, dvs någon
form av vänprojekt. Kommunen fick även in ett medborgarförslag om ett
vänprojekt via Röda korsets nationella satsning ”Kompis” (2015:134). För att
samordna dessa förslag anordnade kommunen möten mellan samtliga
föreningar som sagt sig intresserade av vänprojekt. På ett inledande möte
deltog Equal Rights for integration, Röda Korset Linköping Södra krets, IM,
Association for international visitors, Linköpings kristna råd, Stadsmissionen
och Diakonicentrum. Kommunens budskap på mötet var att de alla har samma
idé och att kommunen såg idén som intressant men att kommunen inte kommer
att stödja flera konkurrerande projekt utan bad dem hitta samarbetsformer.
Kommunen meddelade även sig villig att söka statliga medel för
språkvänsprojekt (sk §37A-medel, statligt stöd för att utveckla verksamhet med
flyktingguider och vänfamiljer) för att kunna stötta ett projekt. Mötena
resulterade i att Röda korset tillsammans med Linköpings kristna råd och Equal
rights for integration skrev ihop ett projektförslag ”Vi ses i Linköping”.
Kommunen ansökte om §37A-medel men då detta inte blev beviljat valde
kommunen att gå in med 475 000kr i markeringsmedel (beslut KS 2015:1106
§229, nr 57) för perioden augusti 2016 till augusti 2017.
I september 2016 startade projektet ”Vi ses i Linköping” och har sedan dess
byggt upp och utvecklat verksamheten. Projektet matchar språkvänner (mellan
de som är nya i Sverige och etablerade svenskar) utefter intresseområden, ålder
etc, har gemensamma träffar, marknadsför projektet samt letar
samarbetspartners och sponsorer. Sedan 2017 är bla Stadsbiblioteket och StuFF
samarbetspartners. Projektet syfte är att:
Syftet med projektet är att uppmuntra till ömsesidig vänskapsrelationer mellan
olika kulturer och samtidigt öva respektive hjälpa till med det svenska språket
och underlätta etablering i samhället. Vi Ses betonar att vänskapsrelationen är
ömsesidig och är till för att få ökad förståelse och kunskap.
Vi Ses syftar till att ta tillvara på civilsamhällets engagemang och välvilja och
visa på de effekter som vänskapsrelationer för med sig; ökat kontaktnät och
sociala nätverk samt multikulturell förståelse i samhället. Språkträningen är
viktigt del för etableringen och ses i vänskapsrelationer som en naturlig del.
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En mer fullödig beskrivning av verksamheten går att finna i bifogad bilaga,
nedan följer några nyckeltal i projektet:
- Totalt har 270 intresseanmälningar inkommit (både de som blivit matchade
och inte matchade) - varierande åldrar, utbildningsnivå och tid i Sverige, detta
trots att inte så stora resurser lagts på marknadsföring.
- Tom 6 april 2017 har 60 språkvänspar bildats (ca 50/50% kvinnor och män),
alltså har 120 personer fått en språkvän.
- Sedan mars (2017) månad matchar projektet mellan 20-30 språkvänspar i
månaden - ökningen beror på att projektet nu har fått rutiner på plats och att de
fått in ett antal volontärer i verksamheten vilket gör att fler kan matchas. Från
april-juni 2017 är prognosen minst 65 språkvänspar.
- Projektet har i dagsläget elva volontärer som pratar tio olika språk, de arbetar
tillsammans cirka 200 timmar i månaden.
- Många ensamkommande pojkar och nyanlända män anmäler sig medans det
är brist på etablerade män som anmäler sig. Här arbetar projektet med bla
uppsökande verksamhet för att nischa marknadsföring mot olika grupper, samt
med att anpassa verksamheten för att passa alla.

På relativt kort tid har projektet således etablerats i kommunen och har en
välfungerade och växande verksamhet. Behovet bedöms fortsatt som stort.
Från och med augusti står projektet utan finansiering. Linköpings kommun
avser att återigen ansöka om statliga medel men föreslår även att kommunen
och Röda korset ingår ett IOP-avtal kring projektet ”Vi ses i Linköping” för att
säkra upp att projektet fortsätter i Linköping. Avtalet bör skrivas på mer än ett
år. Ett IOP-avtal säkrar ett gott samarbete mellan Röda Korset och Linköpings
kommun genom att det ger projektet långsiktiga förutsättningar.
Liknande projekt i andra kommuner
Många andra kommuner har liknande projekt som ”Vi ses i Linköping” och
projektorganisation och projektägare kan se olika ut. I många kommuner, tex.
Motala, Eskilstuna, Göteborg och Nyköping för att nämna några, körs
språkvänsprojekt i kommunal regi medan det i Stockholm är ett IOP mellan
Stockholms stad och Individuell Människohjälp (IM). Röda korset startade ett
nationellt projekt med språkvänner som heter Kompis i vilket 14 kommuner
deltar. Eskilstuna kommun har ett nationellt ansvar för språkvänsverksamhet
med stöd av §37A-medel (www.sprakvan.se).
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen kommer att lämna in en ansökan om 589 785 kr i §37A-medel till
Länsstyrelsen. §37A-medel är statliga pengar till språkväns verksamhet (eller
dylikt) som enbart är sökbara av en kommun men som bör utföras i samarbete
med civilsamhället. Kommunen avser med ansökan stötta projektet ”Vi ses i
Linköping”. Ansökningstiden för §37A-medel går ut i början av maj och
länsstyrelsens beslut kommer senast den 13 juni. Länsstyrelsen i Östergötland
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har fått 2,31 miljoner att fördela under 2017 (till samtliga 13 kommuner).
Linköpings kommun kommer troligen att även skicka in en eller två andra
ansökningar om §37A-medel.
Om statliga medel inte beviljas föreslås istället kommunstyrelsen gå in med
medel och stötta projektet. Kommunen behöver i sådana fall stöta projektet
med samma summa som ansökan om §37A-medel. Dessa kommer i så fall att
tas ur befintlig ram.
Kommunala mål
Flera av kommunfullmäktiges mål går att koppla till det arbete som ”Vi ses i
Linköping” utför. Särskilt kan dock nämnas:


Mål 4 En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv En av Hälsans bestämningsfaktorer som Folkhälsomyndigheten och
bland andra Region Östergötland arbetar aktivt med i sitt
hälsofrämjande arbete är social inkludering och delaktighet. Det här
projektet faciliterar en god integration för våra grupper med nyanlända
och nya kommuninvånare, vilket i sin tur ger förutsättningar för
individen egen hälsa.



Mål 7 En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
Projektets syfte är att främja framtidstro och delaktighet i samhället
genom språkträning och genom att bygga relationer. Målet anger även
att sociala insatser ska bygga på samverkan och långsiktighet.



Mål 8 En kreativ kommun Målet betonar goda relationer och
samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Samarbeten med
civilsamhälle och idéburen sektor bidrar till en ökad variation och
kreativitet i sociala insatser och i integrationsarbetet. Projektet är öppet
för alla att delta i, vilket främjar målet med tillgängliga aktiviteter för
alla målgrupper.

Projektet kan även sägas ha en positiv effekt på mål 1 och 3 och 4 då
språkträning och relationsbyggande kan ha positiva effekter på en individs
möjlighet att delta i utbildningsinsatser och ta steg mot egenförsörjning.
Jämställdhet
Projektet ”Vi ses i Linköping” vänder sig till både kvinnor och män, pojkar och
flickor. Projektets ambition är att hitta språkvänner som passar ihop oavsett
kön. Projektet arbetar med ett intersektionellt perspektiv på jämställdhet och
verkar för att hitta personer från olika grupper i samhället både generellt och
via riktade insatser (särskilt gällande underrepresenterade grupper). För att
möjliggöra och underlätta särskilt för kvinnor att kunna delta anordnas
barnvänliga aktiviteter och/eller möjlighet till barnpassning i projektet, detta då
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erfarenhet visar att detta är av stor vikt för att nå just kvinnor, men även alla
som tex är ensamstående. Projektet utbildar därtill sina volontärer i
jämställdhet och likabehandling.
Samråd
Samråd har skett med kommunledningsförvaltningens ekonomichef som
tillstyrker förslaget. Om ansökan om §37A-medel inte går igenom föreslås
medel att tas inom kommunstyrelsens ram.
Samråd har även skett med Frivilligcentrum som redan idag har samverkan och
samarbete med Röda korset och med projektet ”Vi ses i Linköping” och som
tillstyrker förslaget.
Samråd har även skett med kommunens flykting och boendesamordning (KS)
samt med utbildningsförvaltningen avdelningen för arbetsmarknad och
integration som tillstyrker förslaget.
Uppföljning och utvärdering
Projektet ”Vi ses i Linköping” och samverkan mellan Röda Korset och
kommunen ska följas upp årligen genom att projektets arbete och resultat
redovisas till kommunstyrelsen. Om statliga medel erhålls (§37A) föreslås
kommunen även ingå i projektets styrgrupp. Projektmedlen ska följas upp via
rapport till länsstyrelsen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson
Beslutet skickas till:
Karin Linkhorst, Hållbarhetsgruppen

