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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Susanne Stålhammar

2018-09-03

Dnr KS 2018-597

Kommunstyrelsen

Särskilt statsbidrag för att minska segregation, ansökan
till Tillväxtverket
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Inriktningen på ansökan till Tillväxtverket för statsbidrag med syftet att
minska segregationen godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ansöka om medel med den inriktning
som kommunstyrelsen godkänt samt genomföra insatserna i enlighet med
tidigare fattade kommunala beslut samt de villkor som finansiären ställer
upp.
3. Avrapportering ska ske till kommunstyrelsen minst en gång per år.
Tidpunkten för detta ska koordineras med villkoren från den statliga
finansiären.
Ärende
Regeringen har fattat beslut om att tilldela särskilda statsbidrag ”till kommuner
med socioekonomiskt eftersatta områden”. Linköpings kommun är en av de 32
kommunerna som regeringen har definierat som en kommun med geografiska
områden med utmaningar när det gäller arbetslöshet, utbildningsnivå,
valdeltagande, sysselsättningsgrad och brottslighet. Därmed kan kommunen
ansöka om statsbidrag för att utveckla ett långsiktigt arbete för att minska och
motverka segregation.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kommunledningsförvaltningen har samordnat Linköpings kommuns ansökan.
Föreslagna insatser bygger på underlag från samtliga förvaltningar.
Målsättningarna är bygger på antagna kommunövergripande mål för perioden
2019-2022 och nämndernas indikatorer för dessa.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna inriktningen på ansökan om statsbidrag
för att minska segregation i Linköpings kommun samt uppdra åt
kommundirektören att genomföra insatserna.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Särskilt statsbidrag för att minska segregation, ansökan till Tillväxtverket,
2018-09-03
Bilaga - Minska segregation i Linköpings kommun – ansökan till Tillväxtverket avseende
särskilt statsbidrag.
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Bakgrund
Regeringen har infört ett nytt stöd (Förordning 2018:151 om statsbidrag till
kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden) som ska stärka 32
kommuner som har utmaningar när det gäller arbetslöshet, utbildningsnivå,
valdeltagande, sysselsättningsgrad och brottslighet. Regeringens ambition med
stödet är att varje kommuns arbete mot segregation ska utgå från lokala
förutsättningar. Som en kommun av de 32 kommunerna har Linköpings
kommun möjlighet ansöka om statsbidrag för att utveckla ett långsiktigt arbete
för att minska och motverka segregation. Ett arbete som till exempel kan
handla om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad
trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det
civila samhället.
Linköpings kommun har sedan länge känt till och arbetat med en mängd
insatser för att minska och motverka segregation genom kommunövergripande
och nämndspecifika mål. Statsbidraget ger kommunen möjlighet att fokusera,
ge arbetet fortsatt hög prioritet och skapa förutsättningar för ett långsiktigt och
sektorsövergripande arbete.
Linköpings kommuns syfte med statsbidraget är att stärka ekonomisk och
social utveckling i områden med socioekonomiska utmaningar och att minska
och motverka segregation i hela Linköpings kommun, där statsbidraget ger
möjlighet att satsa extra på ett urval av aktiviteter för att öka effekten av
åtgärder och skapa ett gemensamt lärande.
Ekonomiska konsekvenser
Bidrag enligt förordningen (2018:151) lämnas med högst 90 procent av
kostnaderna för sådana insatser som avses. Medfinansiering ska uppgå till
minst 10 procent.
Ett beslut om bidrag enligt denna förordning får förenas med villkor. Villkoren
ska framgå av beslutet.
Tillväxtverket beslutar i år om finansiering under tre år, 2018 - 2020. Totalt
fördelas 425 miljoner kronor årligen i enlighet med en fördelningsnyckel.
Indikativt belopp per år för Linköping är 13 808 000 kronor.
Linköpings kommun medfinansierar insatserna med minst 1381 tkr. Medel
finns i befintliga ramar i berörda nämnder.
Kommunala mål
Insatserna förväntas bidra till att nå följande kommunövergripande mål:
Inom målområde samhälle
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Trygg och sammanhållen kommun



Attraktiv kommun

Inom målområde medborgare


Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv



Hög egenförsörjningsgrad

Inom målområde verksamhet


Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Jämställdhet
Det grundläggande syftet med ansökan om statsbidraget är i sig att
åstadkomma mer jämlika villkor och möjligheter för människor i olika grupper.
Flera av de områden som pekas ut, till exempel arbetsmarknad och trygghet,
har tydliga skillnader i villkor mellan könen. Dessa skillnader behöver
tydligare kartläggas och adresseras i de faktiska aktiviteterna så att det extra
statsbidraget också bidrar till att öka jämställdheten mellan kvinnor och män
respektive flickor och pojkar genom de prioriterade insatserna.
Samråd
Insamling av insatser, såväl pågående som planerade, har genomförts
tillsammans med kommunens förvaltningar. Samråd har skett med samtliga
förvaltningschefer som tillstyrker förslaget.
Uppföljning och utvärdering
Projektet ska särredovisa kostnader i kommunens redovisningssystem. Senast
den 28 februari varje år ska kommunen redovisa insatser och resultat. I
samband med denna redovisning rapporteras också till kommunstyrelsen.
Tillväxtverket kommer att redovisa kommunernas resultat och insatser till
Näringsdepartementet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Hållbarhetschefen

