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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Christina Våleman

2021-11-03

Dnr ÄN 2019-878

Äldrenämnden

IOP Resurspoolen, ställningstagande till förlängning
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan äldrenämnden
och Resurspoolen förlängs med tre år för perioden 2023-01-01 – 2025-1231.
2. Överenskommelsen ska följas upp minst en gång per år på initiativ av
Social- och omsorgsförvaltningen
Ärende
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan äldrenämnden
och Resurspoolen gäller för perioden 2020-01-01 – 2022-12-31, med möjlighet
till förlängning ytterligare tre år.
Uppföljning visar att Resurspoolen under pågående avtalsperiod har bidragit
och bidrar på ett förtjänstfullt sätt genom sina specifika kunskaper och
erfarenheter. Genom anpassningar av verksamheten har de trots utmaningarna
med pandemin fortsatt leva upp till Resurspoolens ansvar i partnerskapet. De
ideellt arbetande personerna har fortsatt att ge tillitsfullt, lättillgängligt och
flexibelt stöd till äldre personer.
Planering och utveckling av verksamheten har nu tagit ny fart när
möjligheterna att verka återigen ökar. Resurspoolen utgör därmed fortsatt ett
värdefullt komplement och mervärde till det som Linköpings kommun kan
erbjuda sina äldre medborgare.
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att överenskommelsen om
idéburet offentligt partnerskap mellan äldrenämnden och Resurspoolen
förlängs med ytterligare tre år, 2023-01-01 – 2025-12-31.
________________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Ställningstagande till förlängning av överenskommelse om IOP
Resurspoolen, 2021-11-03
Bilaga: Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Resurspoolen och Linköpings kommun
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Bakgrund
Nu gällande överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan
äldrenämnden och Resurspoolen utformades under hösten 2019 och beslutades
2019-11-28. Överenskommelsen gäller under tre år från och med 2020-01-01
till och med 2022-12-31 med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.
Utformningen av överenskommelsen togs fram i dialog med representanter för
Resurspoolen.
Överenskommelsen syftar till att bidra till positiv utveckling, meningsfullhet
och trygghet för kommunens medborgare, främst avseende den äldre
befolkningen. Äldrenämnden och Resurspoolen har som mål att det sociala
innehållet i vardagen för äldre personer utvecklas, genom att Resurspoolen
genom sitt ideella arbete bland annat verkar för att stödja, stimulera och
förmedla frivilliguppdrag.
Avstämningar av denna överenskommelse har skett regelbundet.
Eftersom pandemi har pågått under största delen av perioden för
överenskommelsen hittills, har Resurspoolen gjort anpassningar och hittat nya
tillvägagångssätt för att leva upp till det överenskomna ansvaret.
Anpassningarna har godkänts av Social- och omsorgsförvaltningen.
Senaste avstämningen visar att Resurspoolens planering och utveckling av
verksamheten innebär att ansvaret nu åter tas fullt ut, i enlighet med
överenskommelsen:


Ge stöd till enskilda och grupper, med tonvikt på grupper



Rekrytering av volontärer, förmedling av insatser samt information och
samordning av frivilliginsatser



Bedriva verksamhet vid servicehus/trygghetsboenden till exempel
träffpunktsverksamhet, promenadgrupper, snickeriverksamhet



Samverkan med utförare, företag och andra delar i den idéburna sektorn
med gemensam inriktning att medverka till meningsfull tillvaro för
äldre

Resurspoolen ses som en viktig aktör och partner i att positiv utveckling sker,
för att meningsfullhet och trygghet för kommunens medborgare ska komma till
stånd. Social- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att överenskommelse
om idéburet offentligt partnerskap med Resurspoolen förlängs med ytterligare
tre år, 2023-01-01 – 2025-12-31.
Föreslagen förlängning är förankrad hos Resurspoolen.
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Ekonomiska konsekvenser
När överenskommelsen inleddes var de ekonomiska förutsättningarna följande:
Överenskommelsens totala ekonomiska omfattning är 4 785 000 kr/år.
Överenskommelsen finansieras av äldrenämnden med 933 000 kr/år.
Utbetalning sker en gång per år i januari månad. Uppräkning sker årligen enligt
OPI från och med 2021-01-01. Resurspoolen finansierar med motsvarande
3 852 000 kr/år i form av ideella timmar. Det är fritt för Resurspoolen att söka
medel från andra finansiärer eller andra samarbetsorganisationer.
Uppräkning enligt OPI har skett en gång och fortsätter ske årligen under
överenskommelsens giltighetsperiod.
Kostnaderna ryms inom äldrenämndens budget.
Kommunala mål
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum
I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar.
Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vårdoch omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla
Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med
störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer
mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler
kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och
gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet
och delaktighet oavsett utförare.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Det görs ingen åtskillnad i hur kvinnor och män hanteras utifrån beslutet.
Samma förutsättningar gäller för både kvinnor och män.
Uppföljning och utvärdering
Avstämning och uppföljning av överenskommelsen sker minst en (1) gång per
år eller då någon av parterna påkallar behov. Social- och omsorgsförvaltningen
ansvarar för att bjuda in till uppföljning. Resurspoolen och Linköpings
kommun bidrar gemensamt med underlag till denna uppföljning. Syftet med
uppföljningen är att utvärdera resultatet i förhållande till överenskommelsens
målsättning samt få underlag för att utveckla partnerskapet.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Siv Petersson, ordförande Resurspoolen

