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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Bond

2019-09-10

Dnr KOF 2018-188
Dnr KS 2019-582

Kultur- och fritidsnämnden

Statsbidrag mot segregation (Delmos), begäran om
medel till kultur- och fritidsnämnden, Berga by
Förslag till 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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Ärende
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
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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

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.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Statsbidrag mot segregation (Delmos), begäran om medel till 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
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Bakgrund
Berga är ett av kommunens prioriterade stadsdelsområden. I området Berga bor
ca 7 000 personer, varav 34 procent av de boende är utrikesfödda med
representation från 50 olika nationaliteter. Av medborgarna i Berga är 26
procent mellan 0-18 år, 59 procent mellan 19-64 år och 15 procent är 65 år och
uppåt. Under de närmaste 5-10 åren beräknas antalet invånare öka med ca 3
000 personer. Ett stort antal byggprojekt pågår eller planeras i området.
Berga By omfattar Berga Slott, Berga Idrottshall, UngPuls-lokalen, Daggkåpan
samt området runt dessa byggnader på Herrgårdsgatan (1-5) i Berga.
I dagsläget bedriver Kultur- och fritidsnämnden ungdomsverksamheten
UngPuls 13-25 år samt idrottshallen i området. Barn– och ungdomsnämnden
bedriver idag resursskola i Daggkåpan, men ska enligt beslut i Barn- och
ungdomsnämnden flytta resursskolans verksamhet till ett annat område.
Kultur- och fritidsnämnden ser positiva samordningseffekter om nämndens
verksamheter även kan inrymmas i Daggkåpan.
I Berga finns även verksamheterna Kontakt Linköping och en områdesbaserad
socialtjänst, som tillsammans med biblioteket och UngPuls kan utveckla en
lättillgänglig samhällsservice i Berga By där det sker positiva möten mellan
människor i området.
Medborgardialoger genomfördes 2017 i Berga. Utgångpunkten för dialogen
var ökad delaktighet från medborgare i utvecklingen av Berga. Under
dialogerna lyftes bibliotek i Berga som särskilt angeläget av medborgare. Även
vikten av lokaler för aktiviteter och möten, tillgängliga för alla oavsett
bakgrund, ålder, funktionsvariationer och könstillhörighet, framfördes som
viktiga. Både bibliotek och dessa mötesplatser återfinns inom Kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde.
Utifrån medborgardialogerna har följande grundidé för Berga By tagits fram:


mötesplats för alla boende i Berga som är efterfrågad och attraktiv,



en plats där egenorganisering av goda fritidsvanor växer,



området ska stå för öppenhet, sammanhållning och bykänsla,



en samlad offentlig verksamhet - Bibliotek, UngPuls, Kontakt
Linköping samt områdesbaserad socialtjänst i samverkan med
föreningar/organisationer/medborgare,



tillgängliga och kostnadsfria aktiviteter och service,



en socialt och ekologiskt hållbar miljö.
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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. 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.
För att utveckla Berga by som en inkluderande mötesplats, som alla kan ta del
av och vara med och utveckla behövs utvecklingsinsatser för området.
Insatserna ska underlätta den sektorsövergripande verksamheten, förbättra
tillgängligheten samt öka attraktiviteten i Berga By genom åtgärder i utemiljö
och lokaler. Med stöd av statsbidrag från Tillväxtverket kan Kultur- och
fritidsnämnden påbörjade dessa insatser och åtgärder.
Kultur- och fritidsnämnden har ansökt till Kapten Anton Ridderstads stiftelses
utdelning 2019 efter beslut i kultur- och fritidsnämndens 2019-05-23, § 75.
Ansökan avser en fasadrenovering av Berga Slott i enlighet med den
antikvariska utredningen 2018. Den antikvariska utredningen beskriver hur det
bygghistoriska värdet stärks med en sådan renovering. En fasadrenovering
förstärker även mötesplatsens attraktivitet och synlighet i Berga By.
BILAGOR:
Antikvarisk utredning Berga Slott är genomförd av Östergötlands muséum
2018 på uppdrag av Lejonfastigheter. Utredningen är gjord inför en eventuell
ombyggnad av Slottet. Utredningen beskriver historiken kring Berga Slott med
kulturella värdena som: person-, byggnads-, samhälls- samt stadshistoriska
värden. Bilaga 1
Ett bibliotek i Berga – förstudie. Förstudien togs fram med medel från
Kulturrådets projekt, Stärkta bibliotek. Rapporten beskriver bland annat,
bibliotekens centrala roll i samhällsutvecklingen och erfarenheter från andra
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svenska kommuner av bibliotekens betydelse i mångkulturella
bostadsområden. Bilaga 2
Utredningsskiss av Lejonfastigheter där fastighetsägaren har tittat på hur
Berga By som område och lokalmässigt kan bli en mötesplats i Berga, för ung
som gammal samt att skapa utrymme för ett bibliotek i Berga Slott. En
kostnadsberäkning för de olika alternativen har genomförts. Bilaga 3 och 4
Under 2018 användes en del medel från Tillväxtverket för att öppna upp
området kring Berga By som ett första steg i processen.
Ekonomiska konsekvenser
Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen projektmedel om
3 miljoner kronor för utveckling av Berga by under 2019:
Processledare lön + omkostnader
Aktiviteter, studiebesök, marknadsföring
Förbättringar i områdets utemiljö
miljöer för alla åldrar med lekplats, boulebana
med tak samt sittmiljöer med odlingsdel.

750 000 kr
100 000 kr
2 150 000 kr

Totalt

3 000 000 kr

Kultur- och fritidsnämnden ansöker om projektmedel om 3 miljoner kronor för
2020 för fortsatt utveckling av mötesplatsen Berga By.
Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för att hantera eventuella långsiktiga
ekonomiska åtaganden, till följd av genomförda utvecklingsinsatser, inom
ordinarie budgetram.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges mål för 2019 anger bland annat.
Målområde samhälle
Trygg och aktiv kommun
Attraktiv kommun
Målområde medborgare
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet.
Målområde ekonomi
Kostnadseffektiv verksamhet
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Målområde verksamhet
Hög servicenivå med god service
Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Jämställdhet
De verksamheter som är med i processen för Berga By arbetar bland annat med
insatser som riktas för att stärka det underrepresenterade könet. Exempelvis har
fritidsverksamheten Systrar för aktiviteter riktat till tjejer och unga kvinnor.
Kommunens verksamhet tillsammans med föreningar, organisationer,
bostadsbolag med fler genomför events i Berga By för att stärka flickor och
kvinnor. Den samlade verksamheten i Berga By ska locka en mer jämställd
fördelning av medverkande och besökare i Berga.
Samråd
Samråd för olika delar inom processen Berga By har skett med Kultur- och
fritidsförvaltningens ekonomichef som tillstyrker förslag till beslut.
Vidare har samråd skett med Social- och omsorgsförvaltningen, LeanLink,
Kommunledningsförvaltningens hållbarhetschef, Verksamhetsstöd och service,
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen samt
Lejonfastigheter som ställer sig bakom förslaget.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av medel från Tillväxtverket ska ske i samband med 2019 års
bokslut till Kultur- och fritidsnämnden samt Kommunstyrelsen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomförs 2019-09-10 vid Kultur- och
fritidsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

