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§ 110 Statsbidrag mot segregation (Delmos), begäran
om medel till kultur- och fritidsnämnden, Berga by
Dnr KOF 2018-188
Ärende
Christina Bond, sakkunnig, föredrar ärendet. Linköpings kommun har under
2019 erhållit statsbidrag via Tillväxtverket för att minska och motverka
segregation. Insatserna ska motverka och minska segregation bland annat
genom sektorsövergripande samverkan. Kultur- och fritidsförvaltningen har i
samarbete med andra förvaltningar inom kommunen och Lejonfastigheter AB
arbetat med utveckling av stadsdelsområdet Berga (arbetsnamn Berga by) (se
även nedan).
Berga By har möjlighet att utvecklas som mötesplats med syfte att bland annat
minska segregationen i området. En sådan utveckling bedöms även kunna
utgöra ett angeläget exempel för kommunövergripande lärande och samordning
inför fortsatta insatser och arbetssätt. Ett sektorsövergripande arbete med mer
samordning och effektiv resursanvändning av personal och lokaler ska ge ökad
kvalitet i den kommunala verksamheten. Detta i sin tur medför bättre tjänster
och service till medborgare.
Kultur- och fritidsnämnden avser att genomföra ett utvecklingsprojekt inom
Berga By. Nämnden ansöker hos Kommunstyrelsen projektmedel om 3
miljoner kronor för 2019, vilket avser:
Processledare lön + omkostnader
Aktiviteter, studiebesök, marknadsföring
Förbättringar i områdets utemiljö
Totalt

750 000 kr
100 000 kr
2 150 000 kr
3 000 000 kr
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Arbetet med Berga by sker genom bland annat en styrgrupp bestående av
Kultur- och fritidsdirektören, chefer inom Kultur- och fritidsförvaltningen,
chefer från Verksamhetsstöd och service (Kontakt Linköping), representanter
från Utbildningsförvaltningen och LeanLink (Råd och Stöd).
Vidare finns en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Kultur- och
fritidsförvaltningens verksamheter, Kontakt Linköping samt LeanLink.
Arbetsgruppen har som uppdrag att inkludera medborgarna och föreningslivet i
utvecklingen av Berga By.
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kultur- och fritidsnämnden, Berga by, 2019-09-10
Bilaga 1 Antikvarisk utredning Berga Slott
Bilaga 2 Ett bibliotek i Berga – förstudie
Bilaga 3 och 4 - Utredningsskiss av Lejonfastigheter
Bilaga 5 – Slutrapport till SKL
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget om Berga By.
2. Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen att 3
miljoner kronor fördelas till Berga By från de statliga medel som
kommunen erhållit från Tillväxtverket för insatser mot segregation
2019.
3. Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel
med 3 miljoner kronor för 2020 till Berga By, under förutsättning att
Linköpings kommun erhåller statliga medel mot segregation från
Tillväxtverket för 2020.
4. Uppföljning av de tilldelade medlen sker till Kultur- och
fritidsnämnden i samband med bokslutet för 2019 samt i samband med
bokslutet för 2020.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att 3 miljoner kronor av de tilldelade medlen
från Tillväxtverket för insatser mot segregation 2019 överförs till Kulturoch fritidsnämndens process med Berga By.
2. Kommunstyrelsen godkänner att medel om 3 miljoner kronor överförs till
kultur- och fritidsnämnden för processen med Berga by år 2020, under
förutsättning att Linköpings kommun erhåller medel mot segregation från
Tillväxtverket för 2020.
2. Uppföljning av de tilldelade medlen sker i samband med Kultur- och
fritidsnämndens bokslut för 2019 samt i samband med bokslut 2020.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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