Unga Forum
Överenskommelse om IOP
mellan Linköpings kommun och Linköpings Stadsmission
Linköpings kommun, genom bildningsnämnden, organisationsnummer
212000-0449, och Linköpings Stadsmission, organisationsnummer 8220010022, ingår härmed idéburet offentligt partnerskap avseende ”Unga Forum”.

1.

Syfte
Partnerskapet syftar till att gemensamt stödja ungdomar som på olika sätt
har behov av psykosociala, stödjande och hälsofrämjande insatser. Syftet
med överenskommelsen är vidare att skapa ett långsiktigt hållbart
Linköping genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna
sektorn.
Genom ett samarbete mellan Linköpings Stadsmission och Linköpings
Kommun utvecklas möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en
viktig aktör i välfärdsutvecklingen. Ett samarbete i ett idéburet offentligt
partnerskap (IOP) ger förutsättningar till en fördjupad samverkan och
bättre möjligheter att nå resultat.
För Linköpings kommun innebär ett partnerskap med Linköpings
Stadsmission ett mervärde på många områden inte minst då det gäller de
övergripande målen för kommunen om en trygg och sammanhållen
kommun samt att ge goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och
hälsosamt liv. Stadsmissionen har genom sitt mångåriga arbete med
människor i utsatta livssituationer utvecklat stor kunskap och erfarenhet
kring dessa individers behov.
Genom en långvarig tradition av volontärarbete som erbjuder sitt
engagemang i form av tid och kunskap kan Linköpings Stadsmission
erbjuda mer än de verksamheter som kommunen driver. Detta är ett
mervärde som förutom kunskapen i sig också genererar är de som
medmänsklighet och unika tillfällen att få människor att känna sig
värdefulla.
Partnerskapet ska leda till att berörda deltagare kan öka sin självkänsla,
stärka sin identitet, hitta sociala sammanhang att delta i och får stöttning in
i vuxenlivet.

2. Bakgrund
Verksamheten Unga Forum startade 2001. Genom att ingå ett IOP kan ett
kunskapsutbyte skapas och möjlighet att utveckla innehållet på ett mer
innovativt och behovsanpassat sätt.
Unga Forum finns inom ramen för Stadsmissionens enhet för olika
stödinsatser, nätverksstärkande aktiviteter, integration och stöd och vänder
sig till barn, ungdomar och unga vuxna som på olika sätt har behov av
psykosocialt stöd i varierande former. Den problematik som arbetas med
kan vara:









Skolrelaterade svårigheter och stress
Självkänsla och identitet
Ensamhet och utanförskap
Fattigdom
Olika psykiska åkommor som ex ångest, depression
Relationsproblematik
Sorg till följd av att ha förlorat en nära anhörig
Existentiella frågor inklusive tankar om suicid
Verksamheten utgörs av bland annat av samtalsstöd, gruppverksamhet,
temakvällar, workshops på gymnasieskolorna, öppen verksamhet med
studiestöd, aktiviteter, läger samt lovverksamhet.
Ingångar till Unga Forum
En stor del av ungdomarna kontaktar verksamheten för stöd eller
aktiviteter efter att Unga Forum besökt skolor och haft workshops. Andra
ingångar till verksamheten är genom elevhälsan, lärare, kompisar,
sjukvården och via Facebooksidan. Många kommer från utsatta områden i
kommunen och vittnar om segregation, exkludering, psykisk ohälsa och
fattigdom, En stor del av besökarna har varit nyanlända som saknar
sammanhang och nätverk.
Stadsmissionen ser verksamheten som en viktig del i det förebyggande
arbetet mot utsatthet och utanförskap. Verksamheten har också kommit att
verka som ett viktigt komplement till och inte sällan en bro emellan
elevhälsan, barnpsykiatrin och socialtjänsten.

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 emellan Linköpings kommun och
Linköpings Stadsmission kännetecknas i detta IOP av:
Alla människor 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 egenmakt.
Fler individer ska få möjlighet att förbättra sitt mående, finna sociala
nätverk och sammanhang att delta i samt bygga en trygg identitet och
självkänsla.

4.

Målgrupp
Unga Forum finns till för alla ungdomar och unga vuxna som på olika sätt
mår dåligt. Inom ramen för detta IOP finns våra gymnasieungdomar i
Linköpings kommun. Särskilt utsatta är ungdomarna som lever i fattigdom
och inte har ekonomiska eller sociala förutsättningar till att medverka i
andra sociala sammanhang. En stark koppling finns mellan
vårdnadshavares fattigdom/arbetslöshet till psykisk ohälsa där
Stadsmissionen eftersträvar att skapa verksamhet som inkluderar alla
utifrån ett systemteoretiskt helhetstänk. Även nyanlända ungdomar som
saknar sociala sammanhang och nätverk är extra utsatta och söker
sammanhang för att bli en del av samhället.

5.

Insatser/verksamhet
Syftet med insatserna inom detta partnerskap är att ungdomar i kommunen
ska få möjlighet att förbättra sin psykosociala hälsa, finna sociala nätverk
och sammanhang att delta i samt bygga en trygg identitet och självkänsla
och integreras i olika trygghetsskapande aktiviteter.

-

Verksamheten är ett komplement till annan verksamhet för att bl a arbeta
mot de kommunövergripande målen för 2019–2022:
Trygg och sammanhållen kommun
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Verksamheten ska utöver stödjande samtal erbjuda temainriktade och
hälsofrämjande aktiviteter, skollovsaktiviteter, gruppaktiviteter såsom
läxläsning och samtalsgrupper utifrån de behov som målgruppen har.
Aktiviteter med andra aktörer kan genomföras för att skapa broar från
utanförskap till innanförskap. Insatserna ska främja integration och
inkludering. Föreläsningar och workshops på gymnasieskolorna där
innehållet kan skräddarsys utifrån behov sker utifrån överenskommelse
med skolor.

En öppen, jämställd och jämlik verksamhet: Detta IOP riktar sig till alla
som kommer ifrån målgruppen oavsett kön, könsidentitet, etnicitet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder samt
funktionsvariation och följer Linköping kommuns policy för jämställdhet
och mångfald. Planering och genomförande anpassas efter varje enskild
deltagares nuläge, behov och initiativ.

6.

Organisation och samverkan
Linköpings Stadsmission driver verksamheten men båda parter i detta
avtal ansvarar för att kommunicera och agera för att samarbetet utvecklas
och utvärderas kontinuerligt.

7.

Sekretess och tystnadsplikt
Med anledning av denna överenskommelse kan representant för
Linköpings stadsmission komma att få ta del av handlingar och/eller
uppgifter för vilka det råder sekretess hos kommunen. Stadsmissionen
förbinder sig i och med ingåendet av denna överenskommelse, att inte röja
hos kommunen förekommande sekretessbelagd uppgift eller uppgift
rörande kommunen interna förhållande, vare sig det sker muntligen,
genom att handling lämnas ut eller sker på annat sätt samt att inte utnyttja
sådan uppgift. Stadsmissionen ska informera sin personal om denna
sekretess samt tillse att berörd personal undertecknar förbindelse om
tystnadsplikt. Stadsmissionen svarar för att deras personal, känner till och
följer ovanstående bestämmelser. Sekretesskyldigheten samt
tystnadsplikten gäller även efter det att överenskommelsen har löpt ut.

8.

Utdrag ur belastningsregistret
Enligt skollagen (2010:800) krävs utdrag ur det register som förs enligt
lagen (1998:620) om belastningsregister för personer som erbjuds
anställning eller tilldelas arbete inom skola. Linköpings stadsmission ska
av personer som arbetar för dem och av personer som inom ramen för
detta samarbete möter skolungdomar tillse att personen uppvisar ett färskt
utdrag från polisens belastningsregister för att kunna göra bedömning om
personens lämplighet för sitt uppdrag.

9.

Ekonomi
Överenskommelsens ekonomiska omfattning är ca 1 000 000 kr per år.
Bildningsnämnden bidrar till verksamheten med 280 000 kr per år,
Linköpings Stadsmission med insatser och medel till ett värde av 720 000

kr per år i form av lokal, personal, hälsofrämjande aktiviteter, sociala
aktiviteter, volontärer, personalresurs samt kompetens.
Linköpings Stadsmission svarar för den löpande verksamheten, är
arbetsgivare för personal och svarar för lokaler. Det är fritt för Linköpings
Stadsmission att söka medel från andra finansiärer eller andra
samarbetsorganisationer.
Fakturan skickas till:
Linköpings kommun
Scanningscentralen
581 81 Linköping
Uppge referensnummer:123 A

10. Giltighet
Överenskommelsen gäller från och med 2020-01-01 till och med
2021-12-31, med möjlighet till revidering vid omvärldsförändringar
gällande målgruppen.

11. Kunskapsinhämtning och uppföljning
Utvärdering/uppföljning och lärdomar kring verksamhetens måluppfyllelse
kan spridas och komma andra verksamheter till gagn. Avstämning och
uppföljning av denna överenskommelse sker minst 1 gång/ år eller då
någon av aktörerna påkallar behov. Bildningsnämnden ansvarar för att
bjuda in till gemensamma träffar. Alla berörda aktörer bidrar med underlag
till denna uppföljning efter en överenskommen modell och innehåll. Syftet
med uppföljningen är att utvärdera hur genomförandet av
överenskommelsen bidrar till att nå målsättningen samt att få underlag för
att utveckla verksamheten.
För att kunna bedöma om partnerskapet fått avsedd effekt vad gäller
resurser för avsedd målgrupp följs partnerskapet upp i relation till ett
förväntat värde på att ca 800 gymnasieungdomar under de två åren har fått
individuellt stöd och deltagit i olika psykosociala, hälsofrämjande insatser,
aktiviteter, gruppverksamheter eller workshops.
Parterna kommer överens om datum för rapportering.

12. 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.
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