Svar på interpellation ställd av Sverigedemokraterna Träning och friskvård för personer med
funktionsnedsättningar
När kommer det att presenteras ett konkret förslag gällande återstarten av
träningsverksamheten inför social- och omsorgsnämnden?
Förvaltningen har under en lång tid haft kontinuerlig kontakt med Friskis & Svettis för att
komma överens om en IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), där förutsättningen är att båda
parter bidrar med ungefär lika mycket resurser. Friskis & Svettis meddelade att att de inte
kunde gå in med motsvarande bidrag som de vill ha från kommunen och vid flera tillfällen
har nya frågeställningar dykt upp vilket har fördröjt överenskommelsen. Efter de senaste
kontakterna med Friskis & Svettis ser det nu ut som att det kan finnas en möjlig lösning till
överenskommelse, så länge inte nya frågeställningar uppkommer. Men det är svårt att ange
någon exakt tidsplan för när förslag till IOP kan presenteras för nämnden. Det beror som
sagt helt på om parterna kan uppfylla kraven för en IOP.

Varför har översynen av uppdrag- och verksamhetsformen för samverkansavtalet
tagit snart två år?
Det beror på flera saker, bland annat pandemin och omorganisationen på förvaltningen som
har gjort att ärendet har bytt handläggare. Men framför allt beror det på att samtalen med
den tänkta samarbetspartnern har tagit tid. När diskussion påbörjades kring nytt uppdrag
meddelade Friskis & Svettis inledningsvis att de var positiva till en IOP men sedan
uppmanade de förvaltningen att istället söka ny samarbetspartner. Därefter fick vi dock ny
information om att Friskis & Svettis åter var intresserade vilket resulterade i nya diskussioner
om uppdraget och under denna tid har Friskis & Svettis inkommit med flera frågeställningar
som vi har behövt att hantera och besvara. Som exempel efterfrågades priser på den
specialutrustning som kommunen har köpt in till den tidigare verksamheten “Gym öppna
dörrar”. Friskis & Svettis uppgav att de var intresserade av att köpa viss del av utrustningen
men ångrade sig sedan.

Med anledning av att förvaltningen skulle göra en översyn av uppdrag- och avtalsform
för att därefter återkomma till nämnden med ett nytt förslag till beslut, har
kommunalrådet planer på att avsätta ekonomiska medel för att genomföra en uppstart
av verksamheten 2022?
Då det ur ett nämndperspektiv är en väldigt liten verksamhet är finansiering i sig inget
problem. Det handlar snarare om att komma överens med samarbetspartnern om bidrag på
lika villkor för att uppfylla förutsättningarna för en IOP.
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