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Arbetsmarknadsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap, Internationella
Kvinnoföreningen i Linköping
Förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
Ärende
Linköpings kommun och Internationella kvinnoföreningen i Linköping har ett
Idéburet offentligt partnerskap sedan maj 2018. I partnerskapet samverkar
kommunen och föreningen för att skapa aktiviteter för personer som befinner
sig långt från arbetsmarknaden och som är språksvaga. Syftet är att genom Må
bra-grupper stärka deltagarnas självtillit och skapa trygga sociala sammanhang
där sociala färdigheter kan övas. Genom lättare fysiska aktiviteter som
promenader och yoga, samt genom umgänge i mindre grupper rustas
individerna för att kunna fortsätta och gå tillbaka till kommunal verksamhet
som sfi och sysselsättning eller arbetspraktik genom Arbetsmarknadscentrum.
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Under de gångna åren har deltagare rekryterats och anvisats främst från Team
Utreda och från Avdelningen för försörjningsinsatser. Under åren har ca 120
deltagare gått genom aktiviteterna som IKF har arrangerat. Några deltagare har
fått arbete efter avslutad insats och ett par individer har gått tillbaka till sfi och
handledning på Team Utreda för vidare utslussning mot egen försörjning.
Förutom ett bra utfall bedöms partnerskapet som sådant som gott, med en
öppen dialog, korta kontaktvägar och en stor personlig omsorg om deltagarna.
Under coronapandemin har aktiviteterna gjort uppehåll och telefonkontakt sker
istället på daglig basis mellan IKFs volontärer och deltagarna. Kreativa
lösningar med fokus på individernas utveckling är i centrum för IKF.
Partnerskapet kommer därför att förlängas i ytterligare två år.
På grund av rådande omständigheter med coronapandemin har beslut om
vidare utveckling av partnerskapet tillfälligtvis lagts på framtiden, vilket har
skett i dialog mellan kommunens handläggare och ansvarig representant för
IKF.
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Bakgrund
Linköpings kommun och Internationella kvinnoföreningen, IKF, slöt en
överenskommelse enligt riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap i juni
2018. Överenskommelsen sträcker sig över två år, med möjlighet till
förlängning med två år i taget. Insatsen har fokus på hälsa bland nyanlända
kvinnor i utsatta stadsdelar i Linköping, och föreningen har en kapacitet att
aktivera 60 deltagare i taget. Under de inledande månaderna av 2020 har
föreningen 60 aktiva deltagare, varav några är på väg ut i annan insats, med
målet att komma i sysselsättning eller arbetsträning via
Arbetsmarknadscentrum. Under rådande pandemi har IKF, precis som flera
andra föreningar, ställt om sin verksamhet och har under en period helt
övergått till kontakter med deltagarna på daglig basis via telefon. Syftet är att
ge stöd och fortsätta coacha i egenvård av fysisk och psykisk hälsa.
Anvisningar till Internationella kvinnoföreningens aktiviteter sker via
avdelningen för försörjningsinsatser, och deltagarna uppbär någon form av
ekonomiskt bistånd. Aktiviteterna som IKF arrangerar riktar sig till kvinnor
som har behov av ett försteg innan arbetsträning, arbete eller studier. Enligt
medarbetare inom Team Utreda, som samverkar med verksamheten inom IKF,
finns idag ingen annan verksamhet som motsvarar denna att anvisa deltagare
till.
Under 2019 och i inledningen av 2020 engagerade sig en person med
arbetsterapeutisk kompetens i föreningen, och denne leder aktiviteter och ger
stöd och konsultationer till deltagarna utifrån sin professionella bakgrund.
Målet är att efter coronapandemin kunna utveckla partnerskapet och skapa en
närmare samverkan mellan Team Utreda inom Avdelningen för
försörjningsinsatser, och Internationella kvinnoföreningen – inom ramarna för
detta partnerskap.
Dialogmöten genomförs två gånger per år mellan medarbetare på Linköpings
kommun och ansvarig representant från Internationella kvinnoföreningen.
Ekonomiska konsekvenser
Denna IOPs totala värde är 454 000 kr/ år, där Linköpings kommuns del i
partnerskapet uppgår till 230 000 kr/ år.
Kommunala mål
Målområde 6, Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är
relevant för det här ärendet, då IKF fångar upp kvinnor som befinner sig i
någon form av utanförskap och genom gemensamma aktiviteter med fokus på
hälsa, egenvård och självtillit stärker kvinnorna i en trygg miljö.
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Jämställdhet
Aktiviteterna riktar sig främst till kvinnor, men är även öppen för män, samt
för individer i olika åldrar; män, kvinnor, flickor och pojkar.
Uppföljning och utvärdering
Partnerskapet följs upp gemensamt av båda parter under dialogmöten, då
mötesanteckningar tas, samt genom kontinuerliga kontakter via telefon.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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