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Dnr BOU 2019-659

Barn- och ungdomsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap med Idrott utan gränser
Förslag till beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att ingå ett idéburet
offentligt partnerskap med föreningen Idrott utan gränser för perioden
2020-01-01 – 2021-12-31.
2. Linköpings kommun bidrar med 600 tkr per år, totalt 1 200 tkr under
partnerskapsperioden.
3. Utbildningskontoret ges i uppdrag att årligen till barn- och
ungdomsnämnden redovisa samarbetets omfattning och kvalitet.
Ärende
Föreningen Idrott utan gränser (IUG) använder idrott som verktyg genom att, i
samarbete med lokala föreningar, introducera fritidsaktiviteter på
idrottslektioner i skolan. Målgruppen för partnerskapet är skolungdomar i
Linköpings kommun från årskurs 4 till årskurs 9.
Utbildningskontoret har följt upp verksamheten och rektorer och lärare är
överlag mycket nöjda med föreningens insatser. Utbildningskontoret föreslår
att skolchefen ges i uppdrag att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med
Idrott utan gränser för perioden 2020-01-01 – 2021-12-31.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – IOP-överenskommelse Idrott utan gränser
IOP-överenskommelse 2020-2021 Linköping och Idrott utan gränser
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Bakgrund
Utbildningsförvaltningen har ett idéburet offentligt partnerskap med Idrott utan
gränser, IUG, som pågår fram till den 31 december 2019. Partnerskapet bygger
på ett samarbete kring grundskolans idrottslektioner. Det övergripande målet
med partnerskapet är att minska risken för barn och ungas utanförskap, vilket
leder till vinster för såväl individer som kommunen och samhället i stort.
Partnerskapet bygger på att skolan har ett intresse av att samarbeta med IUG.
Samarbetet består i att IUG ledaren och idrottsläraren gemensamt planerar
lektionen där eleverna får testa nya idrotter med professionella idrottsutövare.
I samråd med respektive skola genomförs även verksamhet på raster samt
under tid för elevens val.
Utbildningskontoret har följt upp verksamheten och rektorer och lärare är
överlag mycket nöjda med föreningens insatser. Idrott utan gränser är
intresserade av ett fortsatt partnerskap med Linköpings kommun.
Utöver kommunen bidrar flera privata aktörer till IUG:s arbete med barn och
unga i Linköping.
Exempel på aktiviteter som eleverna har fått pröva under nuvarande
partnerskap är:
– Dans
– Självförsvar
– Skating
– Fotboll
- Innebandy
– Basket
– Gymnastik
- Ridning
– Ishockey
– Kampsport
Ekonomiska konsekvenser
Inom ett idéburet offentlig partnerskap bygger på att bägge parter är med och
finansierar föreningens åtaganden. Enligt föreslagen överenskommelse ska
Linköpings kommun svara för 600 tkr per år, totalt 1 200 tkr för
partnerskapsperioden. Finansieringen ryms inom barn- och ungdomsnämndens
internbudget.
Kommunala mål
Linköpings kommun har tagit fram ett program för samverkan med den
idéburna sektorn. Programmet omfattar både organisationer och aktörer utan
formell organisation, t.ex. olika nätverk. Kommunen har även, tillsammans
med en referensgrupp från idéburen sektor, tagit fram en överenskommelse.
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Länk till information om kommunens program för samverkan med den
idéburna sektorn samt överenskommelsen: http://www.linkoping.se/kommunoch-politik/samarbete/ideburen-sektor/.
Barn- och ungdomsnämndens mål:
• Maximalt lärande
• Likvärdiga möjligheter
• Lust och engagemang
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Utgångspunkten för partnerskapet är aktiviteter på skolans idrottslektioner.
Eleverna, såväl pojkar som flickor, ges möjlighet att få prova på olika
sportaktiviteter och danser som de kanske inte i vanliga fall stöter på samt att i
förlängningen om eleverna så önskar kunna erbjuda dem meningsfulla
fritidsaktiviteter. Kontorets bedömning är att samarbetet med Idrott utan
gränser gynnar alla elever i de deltagande skolorna, avsett könstillhörighet och
social bakgrund.
Samråd
Samråd har skett med juridikfunktionen som bedömer att överenskommelsen
ryms inom den kommunala kompetensen och att ersättningen kan ses som ett
bidrag.
Uppföljning och utvärdering
Idrott utan gränser och Utbildningskontoret ska varje termin följa upp
samarbetet. Utbildningskontoret gör årligen en enkät till rektorer och
idrottslärare vid de skolor som valt att samarbeta med Idrott utan gränser. Idrott
utan gränser gör årligen en skriftlig verksamhetsrapport.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
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Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Föreningen Idrott utan gränser
Kultur- och fritidskontoret
Områdeschefer
Enhetschef Berzeliusskolan
Enhetschef Folkungaskolan
Ekonomiassistent bou

