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Dnr BOU 2017-633

Barn- och ungdomsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap med föreningen 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
2018-01-01 – 2019-12-31.
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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Föreningen Idrott utan gränser (IUG) använder idrott som verktyg genom att, i
samarbete med lokala föreningar, introducera fritidsaktiviteter på
idrottslektioner i skolan. Föreningen anordnar även aktiviteter efter skoltid och
på skollov samt finns med under raster i skolan. Målgruppen för partnerskapet
är skolungdomar i Linköpings kommun från årskurs 4 till årskurs 7. Under lov
anordnas även aktiviteter för äldre ungdomar, årskurs 7-9. I samråd med
respektive skola kommer Idrott utan gränser även se över möjligheten att
introducera verksamhet på raster samt under Elevens val. Föreningen kommer
även arbeta aktivt med nyanlända barn i kommunen för att ge dem en
meningsfull fritid.
Sedan 2014 har Linköpings kommun haft ett samarbete med IUG. Sedan 1
januari 2016 har kommunen haft ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
IUG. Partnerskapet löper ut den 31 december 2017. Föreningen verkade till en
början på fyra olika skolor men detta utökades till sex skolor under 2015 och
till tretton skolor under 2016-2017. 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 2018-01-01 – 201912-31.
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Under 2018 – 2019 omfattar överenskommelsen minst 10 grundskolor. Idrott
utan gränser ska erbjuda minst 8 olika sportaktiviteter. Föreningens ledare ska
tillbringa ca 550 timmar per termin med barn och ungdomar i Linköping, varav
minst hälften på lektioner i idrott och hälsa.
__________
Beslutsunderlag:
Idéburet offentligt partnerskap med föreningen Idrott utan gränser.docx
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Bakgrund
Föreningen Idrott utan gränser (IUG) har under vårterminen 2017 haft
verksamhet kopplad till Skäggetorpsskolan, Ljungsbro skola, Rosendalskolan,
Bäckskolan, Brunnbyskolan, Fridtunaskolan, Vreta kloster skola,
Malmslättsskolan-Tokarp, Kunskapsskolan Linköping, Kungsbergsskolan,
Ånestadsskolan, Folkungaskolan och Tornhagsskolan. 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.
Under vårterminen 2017 omfattade IUG:s verksamhet i Linköpings kommun
10 idrottsföreningar:
– Dans
– Självförsvar/LKPG Muay thai
– Skating (Hangaren)
– Fotboll
– Linköpings
- Innebandyklubb
– Dolphins
– Nike gymnasterna
– LHC (Linköpings ishockeyklubb)
– Linköpings Budo klubb
Varje förening tillbringar ca 80-100 timmar med barn under vårterminen 2017.
Under vårterminen 2017 deltog totalt 3 543 barn på i IUGs verksamhet.
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
År 2012 antog Linköpings kommunfullmäktige två styrdokument som rör
samverkan mellan idéburen sektor och kommunen: ”Överenskommelsen
mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun” samt ”Program för
kommunens samverkan med idéburen sektor”. Genom antagande av dessa två
styrdokument visar kommunen ambitionen att stärka samarbetet med den
idéburna sektorn.
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Länk till information om styrdokumenten: http://www.linkoping.se/kommunoch-politik/samarbete/ideburen-sektor/
Barn- och ungdomsnämndens mål:
• Maximalt lärande
• Likvärdiga möjligheter
• Lust och engagemang
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. Ett av syftena med överenskommelsen är att utveckla arbetet
med att integrera barn med olika bakgrund och låta dem mötas på en neutral
arena och idrotta utan gränser. 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 skoljurist och stadsjurist som båda samtycker till
utbildningskontorets förslag.
Uppföljning och utvärdering
Föreningen ska fortlöpande medverka i avstämningsmöten med
utbildningskontoret. Vid dessa möten ska föreningen redovisa hur uppdraget
fullgjorts.
Föreningen ska till kommunen lämna skriftlig redovisning senast 2018-12-31
samt i enlighet med dennes instruktioner.
Redovisningen ska innehålla en beskrivning av verksamhetens innehåll,
utvecklingsbehov och antalet besökstillfällen (skolor, föreningar,
kringaktiviteter, ledarutveckling etc).
Kommunen kan initiera verksamhetsbesök och intervjuer med besökare
löpande under verksamheten. Föreningen ska vara kommen behjälplig, då den
kommer att följa upp hur besökare upplevt verksamheten. Föreningen ska för
övrigt delta i de utvärderingar, undersökningar och mätningar av
besöksfrekvenser som kommunen initierar.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har getts den 14 november 2017.
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Länkar
Idrott utan gränsers hemsida: http://www.iug.se/

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Christel Horsak

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

