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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anders Petersson

2022-04-25

Dnr SON 2020-782
Dnr KS 2020-482

Social- och omsorgsnämnden

Motion (MP) - Låt KFUM Funkis få leva, svar
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses bifallen med hänvisning till den överenskommelse i form
av ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) som tecknats mellan
föreningen KFUM Funkis och social- och omsorgsnämnden.
Ärende
Cecilia Gyllenberg Bergfasth och Rebecka Hovenberg, (MP) föreslår i en
motion daterad 2020-06-16 att:


Linköpings kommun säkerställer att KFUM Funkis kan fortsätta drivas
med samma styrka som idag genom att Linköpings kommun tecknar ett
IOP tillsammans med KFUM eller att KFUM Funkis införlivas i
Linköpings kommuns fritidsverksamhet.

Social- och omsorgsnämnden beslutade den 23 juni 2021 § 122, att godkänna
en överenskommelse om ett Idéburet Offentligt Partnerskap med KFUM
Linköping om fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Överenskommelsen gäller från och med 2021-10-01 till och med
2023-09-30 med möjlighet till förlängning ett år.
Med hänvisning till denna överenskommelse får motionen anses ha bifallits.
Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Bakgrund
Cecilia Gyllenberg Bergfasth och Rebecka Hovenberg, miljöpartiet föreslår i
en motion att Linköpings kommun tecknar en IOP tillsammans med KFUM
eller att verksamheten vid KFUM Funkis införlivas i kommunens
fritidsverksamhet.
Motionen omdirigerades först till kultur- och fritidsnämnden för beredning,
men har återförts till social- och omsorgsnämnden.
Social- och omsorgsnämnden beslutade den 23 juni 2021 § 122, att godkänna
en överenskommelse om ett Idéburet Offentligt Partnerskap med KFUM
Linköping om fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Överenskommelsen gäller från och med 2021-10-01 till och med
2023-09-30 med möjlighet till förlängning ett år. Den 1 oktober 2021 upphör
finansieringen av verksamheten med projektpengar från Allmänna Arvsfonden.
Den övergripande målsättningen med partnerskapet är att erbjuda barn med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och deras familjer en möjlighet att
genom en anpassad träffpunkt aktivt delta i fritidslivet. Träffpunkten erbjuder
en helt anpassad miljö med rätta förutsättningar där barnen kan få leka i en
lugn och trygg miljö tillsammans med andra barn och där familjen kan träffas,
dela erfarenheter och stötta varandra.
Med hänvisning till denna överenskommelse får motionen anses ha bifallits.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna delas mellan föreningen och social- och omsorgsnämnden.
Kommunala mål
Överenskommelsen utgår från kommunala mål som återfinns i:
• Linköpings funktionshinderpolitiska program
• Linköpings kommuns riktlinjer gällande samverkan med idéburen sektor
• Program för kommunens samverkan med den idéburna sektorn
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Inom ramen för partnerskapet ryms delaktighet och tillgänglighet för alla
oavsett kön.
Samråd
Samråd har skett med politisk sekreterare för Moderaterna.
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Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av denna överenskommelse sker minst en gång
per år eller då någon av parterna påkallar behov.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är inte påkallad.
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