Syfte Bostadspolitiska medel:

pengarna beslutats att användas för sådana åtgärder som faller inom ramen för kommunens
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Planerade insatser bostadspolitiska
medel, belopp per år (mnkr)

Budget
Utfall per
2019
augusti 2019

Budget 2020

Kommentar Förklaring hur insatsen bidrar till syftet

Brobyggare Ger stöd i föräldraskapet. Föräldrar till nyanlända elever
borttagna ges stöd i hur svenska samhället fungerar för en snabbare
från 2020 integration.

Föräldrastödsarbete inkl.
Brobyggare

9,2

2,9

2,7

Brobyggare inkl vårt Nygård

2,8

1,9

2,8

Ger stöd i föräldraskapet samt i samhällsvägledande frågor

Vräkningsförebyggande arbete inkl
akutboendeteam

2,8

1,9

2,8

Är en tidig och intensiv insats för de personer som hotas
av vräkning eller de personer som blivit placerad i
akutboende, med syfte att inte bli vräkt eller bli långvarig
boende i en akutlgh.

43,2

26,6

43,2

Ska stödja den enskilde att klara ett självständigt liv, d vs
hantera bostad, ekonomi och sysselsättning

BoU

SON

SON

Boendestöd inkl personligt stöd
SON

Familjecentral

13,9

4,7

Familjecentral
- Samarbete
öppen
förskola, BHV
7,1 och råd och
stöd enligt
särskild
överenskomm
else

Familjecentral

5,4

3,6

5,4

Sommarverksamhet fritidshem

0,5

0,3

0,3

El Sistema

1,2

0,7

1,2 Linköpings
kommuns
variant av El
Sistema heter
Kulturpuls

Mötesplats för föräldrar. Främjar inkludering i samhället
genom att ge möjligheter för etablerade kommuninvånare
och nyanlända kommuninvånare att knyta kontakter och
träna på svenska språket.

Mötesplats för föräldrar. Arbetar med lättillgänglig
rådgivning och stöd i föräldrarollen som även kan påverkas
av lokala förutsättningar. Hjälper till att bygga nätverk
mellan familjer i närområdet.

BoU

SON
BoU
KOF

BiN

Feriearbete
Summa

2

1

1

81

43,6

66,5

Kulturpuls ger 450 barn i Skäggetorp och Berga
möjligheter till estetisk verksamhet, som främjar
språkutvecklingen, möjligheten att kunna uttrycka sig i
annat än ord, förbättrar arbetsminnet m m. Därmed
har de större förutsättningar att göra bra ifrån sig i
skolan vilket i sig bidrar till ökad integrering och social
sammanhållning. Redan nu efter två år har 8 trombon
elever börjat spela tillsammans med en av
Kulturskolans orkester på Konsert & Kongress, ett
direkt exempel på integration! I övrigt ser vi ett ökat
antal elever till Kulturskolan, från de områden vi har
Kulturpuls i, större deltagarantal på lovverksamheterna
som också ökar vid varje lov. Våra Onsdagspuls
arrangemang gör att vi får prata, informera och träffa
ca 100 familjemedlemmar varje tillfälle.
Ger förutsättningar för ungdomar och unga vuxna att
inkluderas.

