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Kultur- och fritidsnämndens integrationsarbete 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att under 2017 bedriva Mötesplatsen, 0,25%
extra tjänst biblioteket, extra badpersonal under skolloven, föreningsbidrag och
projekt Kulturskolan-Hjortsbergsskolan med 1 496 000 kr och under
förutsättning att kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden 100% av
de medel som kultur- och fritidsnämnden fått tilldelat som integrationsmedel för
2015 och 2016.
Sammanfattning av ärendet
2017 vill kultur- och fritidsförvaltningen fortsätta med ett bra och hållbart
integrationsarbete. Under 2017 förväntas vi erhålla 500 000 kr av
kommunens tilldelade schablonersättning. För åren 2015 och 2016 finns
medel kvar för integrationsarbete 1 100 000 kr. För att använda
integrationsmedlen på bästa sätt till största nytta valde vi att föra en god
dialog med föreningarna om hur ett bra integrationsarbete skulle kunna
genomföras. 2016 beviljade staten hastigt ekonomiskt stöd till kommunerna
och för kultur- och fritidsnämndens del fick vi av de statliga medlen och via
beslut från kommunstyrelsen 1 700 000 kr extra under 2016. De statliga
medlen har inneburit att vi kunnat göra extra integrationssatsningar.
1. Kultur- och fritidsförvaltningen och integrationssamordnaren
Anneli Ingmar har en idé om en möteplats för alla i alla åldrar.
Mötesplatsen är tänkt som en öppen och välkomnande arena för de
personer som är daglediga. Här ska man kunna finna ett socialt
sammanhang, ges möjligheten att delta i aktiviteter, få samhällsinformation, tips på vilka myndigheter man ska ta kontakt med, få
hjälp med att komma i kontakt med föreningslivet.
Kulturskolan består av musikskolans lokaler och Godsmagasinet.
På dagtid är lokalerna lediga och med fördel kan mötesplatsen
förläggas hit. Godsmagasinet ligger mycket centralt i staden och
tillgängligheten är bra, med bland annat busstationen som närmsta
granne. Tillsammans med föreningslivet, kulturskolan och
Möteplatsen använder vi en kommunal lokal veckans alla dagar från
morgon till kväll.
Målsättningen är att verksamheten startar 1 mars 2017.
100 % Integrationspedagog ansvarar för Möteplatsen
100 % Föreningslots och samhällsinformatör
Del av hyreskostnad
Justerandes sign

400 200 kr
386 400 kr
100 000 kr
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Kultur- och fritidsnämnden
Förbrukningsmaterial
Aktiviteter
Språkvänner
Personal; resor, utbildning med mera
Summa Mötesplatsen
2. Biblioteket 0.25 % behärskar arabiska språket

20 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
40 000 kr
996 600 kr
100 000 kr

3. Förstärkning badpersonal Kronoskogsbadet, Ringbadet
och Sunnerbobadet
100 000 kr
4. Föreningsbidrag
5. Projekt Kulturskolan och Hjortsbergsskolan
(Fortsatt samverkan som 2016)
Summa totalt

250 000 kr
50 000 kr
1 496 600 kr

Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att under 2017 bedriva Mötesplasten,
0.25 % extra tjänst biblioteket, extra badpersonal under skolloven,
föreningsbidrag och projekt Kulturskolan-Hjortsbergsskolan med 1 496 600 kr
och under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden
100 % av de medel som kultur- och fritidsnämnden fått tilldelat som
integrationsmedel för 2015 och 2016
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-12.
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