Inkludering på lika villkor
Överenskommelse om IOP
mellan Linköpings kommun och
Internationella Kvinnoföreningen Linköping

Linköpings Kommun, organisationsnummer: 212000-0449, genom
bildningsnämnden, och Internationella Kvinnoföreningen Linköping (IKF),
organisationsnummer: 822001-3331, tecknar härmed ett partnerskap mellan de
båda organisationerna avseende ”Inkludering på lika villkor”.
1. Syfte
Partnerskapet syftar till att gemensamt stödja nyanlända kvinnor, som befinner
sig i en social isolering på grund av kulturella och sociala kontexter.
Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt hållbart Linköping
genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn.
Målgruppen nyanlända kvinnor ska öka sin självtillit, sin kunskap om det
svenska samhället och uppleva sig mer integrerade i Linköping och i Sverige.
2.

Bakgrund

Linköpings kommun levererar undervisning till nyanlända i svenska språket
genom utbildning i svenska för invandrare (SFI). Det regleras enligt skollagen.
Likaså tillhandahåller Linköpings kommun kurser i Samhällsorientering (SO),
som en del av etableringsprogrammet för nyanlända. Den miljö där kurser i SFI
och SO hålls upplevs av kvinnor med utomnordisk bakgrund stundtals som
svårtillgänglig. IKF:s verksamhet erbjuder en inkluderande och välkomnande
miljö där kvinnor kan träffas och bygga på sin inlärning av svenska språket och
svenska samhället.
Målgruppen för IKFs verksamhet finns framför allt i utsatta och i särskilt
utsatta områden i Linköping. Det tillsammans med andra begränsningar, som
brister i svenska språket, gör att dessa kvinnor i stor utsträckning känner av ett
utanförskap och en exkludering från det svenska samhället. Vissa kvinnor som
IKF kommer i kontakt med har inte lämnat sin egen stadsdel på åtta år. Det
saknas incitament att lämna bostaden och stadsdelen, och det finns i Linköping
inga naturliga, offentliga rum förbehållet för kvinnor att möta andra kvinnor.
IKF lokaler ligger i en inkluderande miljö i city. Kvinnorna som söker sig till

IKF får därmed tillfälle och möjlighet att söka sig utanför sina egna
hemmakvarter. Det i sin tur stärker målgruppens självtillit; kvinnorna finner en
social trygghet att umgås och delta i aktiviteter med andra kvinnor, arrangerade
av kvinnor och det är aktiviteter som inkluderar alla, oavsett kulturella, sociala
eller funktionella förutsättningar.
Internationella Kvinnoföreningen i Linköping är en etablerad aktör med
flerårig erfarenhet av att arbeta med målgruppen nyanlända kvinnor. Inom IKF
finns det etablerade verksamheter som är aktiva i nära relation med
målgruppen, vilket leder till att personerna i målgruppen visar särskilt
förtroende för verksamheten.
3.

Värdegrund

Partnerskapet ska bygga på den överenskommelse som finns mellan den
idéburna sektorn och Linköpings kommun, vilken omfattar principerna om
integritet, dialog, långsiktighet, öppenhet och mångfald.
Den gemensamma värdegrunden mellan partnerna i detta avtal, Linköpings
kommun och Internationella Kvinnoföreningen i Linköping, kännetecknas i
detta IOP av:
-

Alla människor, både män och kvinnor, unga som gamla, har lika
värde. Varje människa är unik, kan utvecklas och har rätt att påverka
sin livssituation.

-

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att människor ska kunna växa
till sin fulla potential och uppleva ökad självtillit.

-

Fler kvinnor ska ha möjlighet att bryta utanförskap och isolering som
grundar sig i socioekonomiska och sociodemografiska orsaker.

-

Tillsammans skapar vi mötesplatser mellan människor av olika
bakgrund i syfte att främja en god integration i det svenska samhället
och motverka utanförskap genom kunskap och social samverkan.

-

Alla kvinnor i Linköping människor ska ha samma förutsättningar och
möjligheter till inkludering i olika sociala sammanhang, på sina egna
villkor.

-

Vi bryter tillsammans stereotypiska uppfattningar om kulturgrundande
könsuppdelningar och arbetar aktivt för ett mer jämställt samhälle.

-

Vi arbetar aktivt för att ge målgruppen möjligheter att bryta ett
ofrivilligt utanförskap och känna sig vara en del av en större,
samhällelig, gemenskap.
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4. Målgrupp
Den primära målgruppen är utomeuropeiskt födda kvinnor, boende i
Linköping, som befinner sig i en självupplevd isolering i sin egen stadsdel på
grund av kulturella och sociala referensramar. Sekundär målgrupp för denna
överenskommelse är alla andra kvinnor i Linköping. Rekrytering sker i
samarbete med flera kommunala verksamheter så som Jobb- och
kunskapstorget, SFI och socialkontoret. Målgruppen kommer ifrån
socioekonomiskt utsatta områden och befinner sig i riskzonen att hamna i ett
varaktigt utanförskap.
En målgrupp i riskzon: Målgruppen riskerar att drabbas av, eller befinna sig i
psykisk ohälsa och har behov av sortering eller eliminering av strukturella
hinder för att kunna fokusera på sitt lärande och kompetensutveckling. Att ta
alla steg som behövs för att både nå en bättre hälsa och hitta en ingång för
etablering på arbetsmarknaden kan upplevas stort och stundvis omöjligt att
göra på egen hand. Partnerskapet och de gemensamma insatserna är av stor
vikt för stötta deltagarna i processen att återfå tron på den egna förmågan och
för att bygga förtroende för de utbildning- och arbetsmarknadsinstanser
och/eller myndigheter som finns för att stötta.
5. Insatser/verksamhet
IKF arrangerar olika aktiviteter som utgår från ett holistiskt hälsoperspektiv.
Varje vecka arrangeras Må bra-grupper, där kvinnorna under handledning
från en av föreningens kursledare lär sig svenska, samhällsorientering och mer
om hälsa, hur man kan göra för att må så bra fysiskt och psykiskt som möjligt.
Det innefattar promenader i naturen och utflykter till närliggande utflyktsmål;
lättare träningspass i form av exempelvis dans, samt gruppsamtal.
IKF ansvarar för motivationshöjande aktiviteter eller insatser.
6. Organisation och samverkan
Aktiviteterna som detta IOP avser planeras och genomförs av medlemmar och
personal inom IKF. Idéer till aktiviteter kommer från deltagarna själva, samt
från de behov som personal och styrelse från IKF uppfattar från målgruppen.
7. Ekonomi
Linköpings kommun bidrar med
Ersättning för arbetstid, ca 1 850 h/ år.

230 tkr

Totalt från Linköpings kommun per år:

230 tkr

Internationella Kvinnoföreningen Linköping bidrar med
Lokaler

162 tkr

Insats i form av arbetstid ca 500 h/år

62 tkr

Totalt från IKF per år:

224 tkr
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Internationella Kvinnoföreningen svarar för den löpande verksamheten och för
lokaler.
Faktura skickas en gång per år till:
Linköpings kommun
Scanningscentralen 385 A
581 81 Linköping
8. Giltighet
Överenskommelsen gäller från och med 2018-06-01 till och med 2020-05-31
med möjlighet till förlängning två år i taget, maximalt två gånger.
9. Kunskapsinhämtning och uppföljning
Parterna åtar sig att en gång per år rapportera genomförda aktiviteter och utfall
av dessa skriftligt till bildningsnämnden.
Parterna åtar sig att tillsammans verka för att minst 60 deltagare per år bereds
plats i verksamheten, vilket också är en faktor när utvärderingen sker.
Lärdomar kring hur målgruppen når måluppfyllelse kan spridas och komma
andra verksamheter till gagn.
10. Uppsägning och hävning av överenskommelse
Överenskommelsen gäller tid enligt punkt 8. Om den ena av parterna väsentligt
åsidosätter vad som framgår av denna överenskommelse kan
överenskommelsen hävas med omedelbart verkan. Samma gäller om någon av
parterna kommer på obestånd eller på annat sätt missköter uppdraget på så sätt
att det allvarligt riskerar att rubba förtroendet. I händelse av att
överenskommelsen hävs ska reglering av ekonomi ske på sådant sätt att
faktiskt uppkomna kostnader enligt denna överenskommelse ersätts. I övrigt
ska parterna inte ha några ekonomiska anspråk.

Linköping
Datum:

För Linköpings kommun
Helena Paulsson

För Internationella Kvinnoföreningen
Ingela Jonsson
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