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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Lars Uhlin

2020-03-17

Dnr BIN 2019-673

Bildningsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap, Linköpings Stadsmission
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden uppdrar till utbildnings- och
arbetsmarknadsdirektören att ingå ett idéburet offentligt partnerskap
med Linköpings Stadsmission gällande Unga Forum för perioden
2020-01-01 – 2021-12-31.
2. Linköpings kommun bidrar med 280 tkr per år, totalt 560 tkr under
partnerskapsperioden.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att årligen
till bildningsnämnden redovisa samarbetets omfattning och kvalitet
Ärende
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett koncept för samhällsutveckling där
kommunen ingår i partnerskap med seriösa idéburna aktörer i syfte att skapa
tillit och delaktighet bland medborgarna.
Linköpings Stadsmission är en välfungerande aktör i vår kommun som har
flerårig erfarenhet av att arbete med utsatta målgrupper där Linköpings
kommun behöver samarbeta med den idéburna sektorn för att kunna öka
inkludering och delaktighet i samhället.
__________
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Beslutsunderlag:
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Bakgrund
Stadsmissionen i Linköping har ansökt om medel till verksamheten Unga
Forum för 2020. Verksamheten startade 2001 och har beviljats medel från
bildningsnämnden under åren 2002-2019.
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.
Ekonomiska konsekvenser
För verksamheten behövs det totalt 1 000 tkr per år, varav 280 tkr är
kommunala medel. Ekonomiskt fördelas ansvaret mellan Linköpings
Stadsmission och kommunen så att Stadsmission svarar för ca 72 % av
kostnader och kommunen resterande ca 28 %.
De 280 tkr finansieras årligen inom bildningsnämndens ram.
Överenskommelsen gäller från och med 2020-01-01 till och med 2021-12-31,
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med möjlighet till årlig revidering vid omvärldsförändringar gällande
målgruppen.
Kommunala mål
Linköpings kommunövergripande mål för 2019-2022:
- Trygg och sammanhållen kommun
- Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Jämställdhet
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.
Samråd
Samråd har skett med Linköpings Stadsmission som tillstyrker förslaget.
Samråd har även skett med juridikfunktionen som bedömer att
överenskommelsen ryms inom den kommunala kompetensen och att
ersättningen kan ses som ett bidrag.
Uppföljning och utvärdering
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. Utvärdering av effektmål sker till
bildningsnämnden i december 2020.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
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Åsa Ridne
Beslutet skickas till:
Linköpings Stadsmission

