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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Linda Malmén

2019-09-25

Dnr KS 2018-597

Kommunstyrelsen

Statsbidrag mot segregation, fördelning
Förslag till beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag om hur 2019 års statsbidrag mot
segregation (”Delmos”) ska fördelas godkänns.
2. År 2019 erhåller kultur- och fritidsnämnden maximalt 3 000 000 kronor av
statsbidraget för insatser för ”Berga by”.
3. År 2020 erhåller kultur- och fritidsnämnden maximalt 3 000 000 kr för
insatser för ”Berga by” och arbetsmarknadsnämnden 9 500 000 kr under
förutsättning att kommunen erhåller statsbidraget även för år 2020
Ärende
Linköpings kommun har under 2018 och 2019 erhållit statsbidrag via
Tillväxtverket för att minska och motverka segregation. Under förutsättning att
erforderliga beslut fattas inom ramen för statsbudgeten, kommer motsvarande
statsbidrag även att utbetalas under 2020. Insatserna ska motverka och minska
segregation bland annat genom sektorsövergripande samverkan.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Statsbidraget från Delmos/Tillväxtverket syftar till att stärka kommunernas
strukturella förutsättningar för att motverka segregation och främja integration
i hela kommunen och inte främst enbart i enskilda stadsdelar. I dialogen med
Delmos har det tydligt framkommit att förväntningarna på kommunen är att
medlen inte ska gå till tidsbestämda ”projekt” utan stärka det ordinarie arbetet.
För 2019 och 2020 föreslår Kommunledningsförvaltningen att statsbidraget
främst används för: Arbetsmarknadssatsningen ”500-satsningen” Insatser kring
”Berga by” Stadsdelssamordnare i Berga, Ryd och Skäggetorp
Effektutvärdering av pågående insatser och samordning och gemensamt
lärande i kommunorganisationen

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Statsbidrag mot segregation, fördelning, 2019-09-25
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Bakgrund
Linköpings kommun har under 2018 och 2019 erhållit statsbidrag via
Tillväxtverket för att minska och motverka segregation. Under förutsättning att
erforderliga beslut fattas inom ramen för statsbudgeten, kommer motsvarande
statsbidrag även att utbetalas under 2020.
Insatserna ska motverka och minska segregation bland annat genom
sektorsövergripande samverkan. För att fokusera och skapa förutsättningar för
ett långsiktigt och sektorsövergripande arbete ansökte Linköpings kommun
medel för att initialt prioritera insatser inom fem områden:
1.
2.
3.
4.
5.

Bostad och samhällsservice
Skola
Etablering på arbetsmarknaden,
Brottslighet och trygghet och
Demokrati och civilsamhället.

Tre dimensioner identifierades också som viktiga att utgöra inriktning för
kommunens arbete:
1. Delaktighet och inflytande
2. Individuella insatser
3. Samordning och gemensamt lärande.
Statsbidraget från Delmos/Tillväxtverket syftar till att stärka kommunernas
strukturella förutsättningar för att motverka segregation och främja integration
i hela kommunen och inte främst enbart i enskilda stadsdelar. I dialogen med
Delmos har det tydligt framkommit att förväntningarna på kommunen är att
medlen inte ska gå till tidsbestämda ”projekt” utan stärka det ordinarie arbetet.
Från Tillväxtverket erhåller kommunen maximalt 15 188 000 kr för 2019, och
ska då medfinansiera med 154 069 kr.
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För 2019 och 2020 föreslår Kommunledningsförvaltningen följande främsta
användning av erhållet statsbidrag:
2019

2020

Etablering på
arbetsmarknaden;
”500-satsningen”

Ca 9 850 tkr

Etablering på
arbetsmarknaden;
”500-satsningen”

Ca 9 000 tkr

Demokrati och
civilsamhälle;
överföring till KFN
för process kring
”Berga by”,
maximalt:

Ca 3 000 tkr

Demokrati och
civilsamhälle;
överföring till KFN
för process kring
”Berga by”,
maximalt:

Ca 3 000 tkr

Stadsdelssamordnare Ca 2 500 tkr
i Berga, Ryd och
Skäggetorp

Stadsdelssamordnare
i Berga, Ryd och
Skäggetorp

Ca 2 500 tkr

Effektutvärdering,
samordning och
gemensamt lärande

Ca 150 tkr

Effektutvärdering,
samordning och
gemensamt lärande

Ca 1 000 tkr

Totalt

Ca 15 500 tkr

Totalt

Ca 15 500 tkr

Ekonomiska konsekvenser
Hanteringen av statsbidraget utgår från de principer som beslutades av
kommunstyrelsen 2018, vilket innebär att statsbidraget i normalfallet inte ska
utgå till enskilda projekt eller aktiviteter, utan ses som en delfinansiering av de
insatser för integration som kommunen redan bedriver eller beslutar utifrån
nämndernas ordinarie uppdrag och ekonomiska ramar. Undantaget från denna
princip är insatserna för att samlokalisera kommunala verksamheter inom
ramen för ”Berga by” där statsbidraget kommer att användas för kostnader av
engångskaraktär.
Kommunstyrelsen erhåller och redovisar statsbidraget i sin helhet.
Överföringen av medel till kultur- och fritidsnämnden och arbetsmarknadsnämnden sker via interndebitering.
Kommunala mål
Inom målområde samhälle
•

Trygg och attraktiv kommun
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•

Attraktiv kommun

Inom målområde medborgare
•

Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

•

Hög egenförsörjningsgrad

Inom målområde verksamhet
•

Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Jämställdhet
Inom ramen för arbetet mot segregation sker insatser som kan påverka
jämställdhet i olika riktning. Detta måste beaktas kopplat till respektive insats.
Sammantaget bedöms insatser mot segregation ha potential att öka
jämställdheten.
Samråd
Hanteringen av statsbidraget har på övergripande nivå beretts i
Kommunledningsgruppen som tillstyrker förslag till beslut. Förslag på
fördelning av statsbidraget har även tidigare redovisats för kommunstyrelsens
strategiska utskott.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av medel från Tillväxtverket ska ske i samband med bokslut 2019
och bokslut 2020. Redovisning till Tillväxtverket sker enligt särskilda
instruktioner.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
Hållbarhetschef, Linda Malmén

