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Idéburet offentlig partnerskap återrapportering
kompletterande språkträning och Unga forum
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras
Ärende
Bildningsnämnden har överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap
med två organisationer, Studieförbundet Bilda Sydöst om samarbete kring
kompletterande språkträning för föräldralediga och Stadsmissionen om
verksamheten Unga forum. Informationen innehåller redovisning och
utvärdering av parternas arbete under verksamhetsåret 2020.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse IOP redovisning 2020 (mars 2021).docx
Utvärdering Kompletterande språkträning jan-december 2020.pdf
Helårsrapport Unga forum 2020.pdf
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Bakgrund
Linköpings kommun arbetar inom flera förvaltningar och verksamheter, för att
utveckla och hitta effektiva förvaltningsmodeller av olika samverkansformer
med civilsamhälle och idéburen sektor. 2016 fattade KF beslut om Riktlinjer
för IOP i Linköpings kommun, vilka är de riktlinjer som varje IOP utgår ifrån.
Centralt för alla de IOP som kommunen har är att det handlar om ett
ömsesidigt åtagande mellan två eller fler parter, varav kommunen är en och
övriga parter är en del av den idéburna sektorn. Aktivitet eller insats som
partnerskapet berör får inte gå att konkurrensutsättas, det får alltså inte finnas
en kommersiell marknad för det som ska göras inom ramarna för partnerskapet.
Initiativet måste också komma från civilsamhällesaktören och det som avses
måste till sitt utformande betona vikten av samverkan i syfte att tydliggöra
partnerskapet i den aktuella insatsen. Värdet för varje IOP sammanställs utifrån
exempelvis personalresurser, lokaler, administration, material som krävs för att
genomföra aktiviteterna.
Kompletterande språkträning
Linköpings kommun via Bildningsnämnden och Arbetsmarknadsnämnden har
ingått i en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med
Studieförbundet Bilda Sydöst. Överenskommelse syftar till att parterna
tillsammans ska verka för att ge förutsättningar för föräldralediga att kunna få
grundläggande kunskaper om det svenska samhället samt få stöd i inlärning av
svenska språket som förberedelse för eller fortsättning av tidigare avbrutna
studier inom sfi.
Unga Forum
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
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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.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna inryms inom Bildningsnämndens ram.
Kommunala mål
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
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