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1

Sammanfattning

Sammanfattning

Samverkan med civilsamhället i Linköpings kommun sker på många olika sätt
inom kommunens nämnder, där den största samverkan finns inom Kultur- och
fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Äldrenämnden. De flesta nämnder delar
ut någon form av föreningsbidrag och har även avtal enligt LOU. IOP (idéburet
offentligt partnerskap) finns, men i lite mindre omfattning. En stor
samverkanspart inom den civila sektorn är Linköpings stadsmission där
samverkan inom ett flertal olika funktioner finns.
Karaktären på frågorna som ställts till nämnderna har inte inneburit att åsikter
lyfts om huruvida de olika samverkansformerna fungerar bra eller dåligt och
heller inte att förslag presenterats till hur ökad samverkan kan ske. Flera av
nämnderna har dock uttryckt en mening om att samverkan med civilsamhället
på detta sätt möjliggör ett kvalitativt genomförande av nämndens åtaganden.
Samverkan med civilsamhället kan därmed ses som ett sätt att tillgodose
många olika typer av behov inom ramen för att sträva mot en ökad hållbarhet –
i dessa fall främst inom den sociala sektorn.
De flesta föreningar som sökt stöd och varit stödberättigade har också blivit
beviljade stöd. Ett litet antal har inte blivit det, då oftast beroende på att
ansökan ej varit komplett.
Generell samverkan med civilsamhället sker på ett varierat sätt och inte bara
med de aktörer som kommunen slutit avtal med, utan i många fall även med
andra föreningar.
Nedan följer en sammanfattande tabell över den samverkan som finns mellan
kommunens nämnder och civilsamhället utifrån föreningsbidrag, avtal enligt
LOU samt IOP. Fördjupad information om respektive post finns i kapitlet för
nämndspecifik samverkan, där finns också svar på fråga fyra som är av mer
beskrivande karaktär. Bygg- och miljönämnden + samhällsbyggnadsnämnden
(Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) är inte representerade i tabellen då
de inte har någon sådan samverkan som efterfrågas, däremot finns deras
generella samverkan beskriven i text i kapitlet för nämndspecifik samverkan.
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Sammanfattning

Föreningsbidrag

Avtal enligt LOU

Barn- och
ungdomsnä
mnden
(Utbildnings
förvaltninge
n)

- Barnbokens vänner.
- Nämnden är fondstyrelse och
utger bidrag till ca 20 föreningar

-

Bildningsnä
mnden
(Utbildnings
förvaltninge
n)

Fyra föreningar

Vissa enskilda avtal via Jobb- och
kunskapstorget

Kommunstyr
elsen
(Kommunle
dningsförval
tningen)

- Slaka djurförening
- Linköpings God man och
Förvaltarförening
- Mitt liv
- Skådebanan
- Ung Företagsamhet i
Östergötland
- FramtidsFrön
- 113 Idrottsföreningar
- 16 scoutföreningar
- 8 övriga ungdomsföreningar

- RFSL: Linköpings regnbågsvecka
- Byrån mot diskriminering

Driftsavtal för Hangaren
(Frisksportarna)

-

2017:
- 16 IFO-föreningar
- 26 handikappföreningar

- Linköpings stadsmission: 1.
boendestöd, 2. anhörigstöd barn, 3.
kontaktcenter för missbrukare, 4.
skyddat boende för missbrukande
kvinnor och stödboenden Götgatan
och Valhallagatan.
- Även vissa särskilda avtal
avseende externa placeringar
- Resurspoolen
- RSMH och IFS - Trappan
- Brottsofferjouren
- Kvinnojouren
- Bräcke diakoni som driver
Tannefors sammanhållna
servicehus
- Bastuplans vårdboende
- Spinrocken/Gläntan vårdbostad

- Linköpings
domkyrkopastorat: 1.
barn i väntan/ barn i
start 2. stödja och
skapa
- IOGT-NTO och
Sionförsamlingen –
kamratstöd för
missbrukare
- Linköpings
stadsmission, Hjärta till
hjärta
Resurspoolen

Kultur- och
fritidsnämnd
en (Kulturoch
fritidsförvalt
ningen)
Omsorgsnä
mnden
(Socialförval
tningen +
Omsorgsoch
äldreförvaltn
ingen)

Äldrenämnd
en
(Omsorgsoch
äldreförvaltn
ingen)

- 51 föreningar – grund- och
medlemsbidrag
- 45 föreningar –
verksamhetsbidrag
- Två samorganisationer – särskilt
verksamhetsbidrag
- Hyran för Fontänen
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IOP (idéburet offentligt
partnerskap)
- Idrott utan gränser
- Nova-huset.

- Stadsmissionen –
hoppfull framtid
- Bilda –
kompletterande
språkträning
- Internationella
kvinnoföreningen
- Bilda och
Erikshjälpen –
Bromodellen
-
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2

Bakgrund

Bakgrund

Utifrån beslut i ”Förslag att öka möjligheten för fler idéburna aktörer inom
välfärden, återrapportering av budgetuppdrag mm.” (Dnr KS 2016-573) ska
Kommunledningskontoret årligen rapportera idéburna aktörers initiativ och
medverkan av kommunala välfärdstjänster.
I ”Program för kommunens samverkan med den idéburna sektorn” beskrivs att
ett mål med samverkan med aktörer inom civilsamhället i Linköpings kommun
är att utveckla möjligheterna för sektorn att utgöra en viktig aktör inom
utvecklingen av ett hållbart Linköping – både inom ekonomiska, sociala och
ekologiska aspekter. Ett annat mål är att kommunen och de civila aktörerna
tillsammans samverkar för ett aktivt föreningsliv, goda förutsättningar för barn
och ungdomars utveckling och för ett bra liv som äldre, för att varje
stadsdel/kommundel är livskraftig och för samhörighet mellan alla som bor och
verkar i kommunen.
I Linköpings kommun finns sedan 2012 också en överenskommelse med den
idéburna sektorn. Överenskommelsen togs fram av kommunen och sektorn
gemensamt och bygger textmässigt i stort på den nationella överenskommelsen
med samma uppbyggnad kring olika principer för hur kommunen och sektorn
har kommit överens om att samverkan bör ske. Syftet med överenskommelsen
är:
•
•
•
•

att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorns
organisationer för demokratisk förankring och vitalisering
att stärka organisationernas självständighet och möjlighet att ge röst åt
och bilda opinion för sina intressen
att underlätta lokal utveckling i stadsdelar och kommundelar
att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorns organisationer att
utgöra viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen
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3

Inledning

Inledning

Denna rapport utgör den första årliga rapporten enligt ovan beskrivet. Alla
nämnder har fått samma fem frågeställningar att besvara:
1. Hur mycket ger nämnden i föreningsbidrag, till vad och till hur många
föreningar? Intressant kan även vara hur många föreningar som sökt
men inte fått.
2. Hur många avtal enligt LOU har kommunen (nämnden) med idéburna
aktörer?
3. Hur många IOP (idéburet offentligt partnerskap) har kommunen
(nämnden)? Storleken samt inriktningen på dessa?
4. Hur ser samverkan med civilsamhället ut? (Dvs. vilka råd och
dialoggrupper finns? Vilka andra typer av dialoger har utförts? Kring
vilka frågor?)

4

Nämndspecifik samverkan 2018
Nedan följer en sammanställning av respektive nämnds samverkan med
civilsamhället under 2018 (i vissa fall också 2017 och 2019). Vissa har
angivit nej som svar på vissa frågor, då finns det noterat.
Observera att äldrenämnden och omsorgsnämnden med respektive
förvaltningar är namngivna utifrån 2018.

4.1

Barn- och ungdomsnämnden (Utbildningsförvaltningen)
1. Hur mycket ger nämnden i föreningsbidrag, till vad och till hur många
föreningar? Intressant kan även vara hur många föreningar som sökt
men inte fått.
Barn- och ungdomsnämnden ger ett föreningsbidrag till Barnbokens
vänner.
Nämnden är fondstyrelse och utger bidrag till ca 20 föreningar (olika
från år till år), ca 1 miljon kronor.
Alla föreningar som sökt bidrag har också fått.
Nämnden har inga avtal enligt LOU med civila aktörer.
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3. Hur många IOP har kommunen (nämnden)? Storleken samt
inriktningen på dessa?
Barn- och ungdomsnämnden har två IOP, ett med Idrott utan gränser
och ett med Nova-huset.
IOP med Idrott utan gränser avser perioden 2018-01-01 till 2019-12-31
och kommunen går in med 1 200 000 kr under perioden.
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka samverkan mellan
kommunen och den idéburna sektorns organisationer för demokrati,
förankring och vitalisering. Ett annat syfte är att utveckla möjligheter
för den idéburna sektorns organisationer att utgöra viktiga aktörer inom
välfärdsutvecklingen.
Linköping är en mångkulturell men segregerad kommun där barn och
ungas levnadsvillkor skiljer sig åt. IUG och Linköpings kommun vill
därför utveckla arbetet med att integrera barn med olika bakgrund och
låta dem mötas på en neutral arena och idrotta utan gränser. IUG fångar
upp barn redan i tidig ålder, omringar dem med goda förebilder och
erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter. På så vis hjälper IUG och
Linköpings kommun barnen att få de rätta förutsättningarna att se
möjligheter, forma sin framtid och minska risken för framtida
utanförskap.
Det övergripande målet med partnerskapet är att minska risken för barn
och ungas utanförskap, vilket leder till vinster för såväl individer som
kommunen och samhället i stort.
IOP med Nova-huset avser perioden 2018-10-01 till 2019-12-31 och
kommunen går in med 170 000 kr under perioden. Överenskommelsen
syftar bland annat till att stärka samverkan mellan kommunen och den
idéburna sektorns organisationer för demokrati, förankring och
vitalisering. Ett annat syfte är att utveckla möjligheter för den idéburna
sektorns organisationer att utgöra viktiga aktörer inom
välfärdsutvecklingen.
Sexuella övergrepp och kränkningar har varit ett samhällsproblem
sedan lång tid tillbaka. Frågor om sexualitet, identitet, jämställdhet,
relationer, kärlek och ansvar är en del av det centrala innehållet i
kursplanen för ämnet biologi i grundskolan. För att problemet med
sexuellt våld ska kunna bemötas behöver alla vuxna samt elever på
skolan få en ökad kompetens. Novahuset är in ideell förening som
erbjuder stöd och rådgivning i dessa frågor. Novahuset har idag ett
samarbete med några av kommunens grundskolor. Skolorna har varit
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nöjda med samarbetet. Novahuset har kontaktat Utbildningskontoret
och frågat om ett mer strukturerat samarbete där fler skolor ges
möjlighet till samverkan. Utbildningskontoret har ställt sig positiva till
ytterligare samverkan och att det kan vara ett viktigt steg för att möta
utmaningarna med sexuellt våld och kränkningar.
4. Hur ser samverkan med civilsamhället ut? (Dvs. vilka råd och
dialoggrupper finns? Vilka andra typer av dialoger har utförts? Kring
vilka frågor?)
På skolnivå finns dialog med civilsamhället. T.ex. läxhjälp.
4.2

Bildningsnämnden (Utbildningsförvaltningen)
1. Hur mycket ger nämnden i föreningsbidrag, till vad och till hur många
föreningar? Intressant kan även vara hur många föreningar som sökt
men inte fått.
Nämnden har avsatt 450 000 kr för projektmedel till föreningar varje år.
Medlen är avsedda för föreningar att söka, för att kunna genomföra
integrationsfrämjande aktiviteter utanför sin ordinarie
verksamhetsplanering. Till 2018 ansökte 4 föreningar om medel och
beviljades detta till en total summa av ca 260 000 kr. 98 000 kr av dessa
har betalats ut p.g.a. olika anledningar (föreningarna har inte
kompletterat ansökan enligt önskemål från nämnden, de har inte
inkommit med den obligatoriska halvårsrapporten eller de har avsagt
sig fortsatt utbetalning efter halvårsskiftet.). För 2018 finns det inga
föreningar som sökt bidrag men inte fått.
2. Hur många avtal enligt LOU har kommunen (nämnden) med idéburna
aktörer?
Nämnden har inom området arbetsmarknad och integration vissa
enskilda avtal via Jobb- och kunskapstorget för individer som ska
arbetsträna.
3. Hur många IOP har kommunen (nämnden)? Storleken samt
inriktningen på dessa?
Nämnden har fyra IOP under 2018.
 Stadsmissionen – hoppfull framtid (arbete) 1 150 000 kr/ år i två år.
 Bilda – kompletterande språkträning (integration) 557 000 kr/ år.
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Internationella kvinnoföreningen – inkludering på lika villkor
(integration) 230 000 kr/ år i två år.
Bilda och Erikshjälpen – Bromodellen – vägen till
anställningsbarhet (arbete) 1 100 000 kr/ år i två år.

4. Hur ser samverkan med civilsamhället ut? (Dvs. vilka råd och
dialoggrupper finns? Vilka andra typer av dialoger har utförts? Kring
vilka frågor?)
Informella nätverk samt planerade dialogmöten inom ramarna för
förvaltning av de IOP som finns.
4.3

Bygg- och miljönämnden + samhällsbyggnadsnämnden
(Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen)
Nämnden har ingen samverkan som kan beskrivas utifrån fråga 1-3.
4. Hur ser samverkan med civilsamhället ut? (Dvs. vilka råd och
dialoggrupper finns? Vilka andra typer av dialoger har utförts? Kring
vilka frågor?)
Samverkan med civilsamhället sker inom områdena miljö, natur och
djurskydd, samt bostäder, bebyggelse och offentliga miljöer.
Samverkan sker genom dialog/samråd angående stöd- och
bidragssystem och/eller förutsättningar att verka i civilsamhället, samt
genom avtal om drift (t.ex. civilsamhällesorganisations drift av
anläggningar).

4.4

Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltningen)
1. Hur mycket ger nämnden i föreningsbidrag, till vad och till hur många
föreningar? Intressant kan även vara hur många föreningar som sökt
men inte fått.
Slaka djurförening: årligen, budget 2018 – 100 000 kr, utfall 112 000
kr, budget 2019 – 114 000 kr. Tar hand om övergivna djur.
Linköpings God man och Förvaltarförening: 20 000 kr/ år.
Mitt liv: 150 000 kr
Skådebanan: 340 000 kr
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Ung Företagsamhet i Östergötland: 200 000 kr/år, Ung Företagsamhet
är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som utbildar
gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UFföretagande och erbjuder läromedel kopplat till entreprenörskap och
entreprenöriellt lärande i grundskolan.
FramtidsFrön: 200 000 kr/år. Framtidsfrön är en ideell organisation som
arbetar med att utveckla det entreprenöriella och hållbara lärandet i hela
grundskolan.
2. Hur många avtal enligt LOU har kommunen (nämnden) med idéburna
aktörer?
RFSL i Linköping: 100 000 kr/år. Syfte att anordna Linköpings
Regnbågsvecka och Regnbågsparad är att stärka hbtq-personers
livssituation och rättigheter samt öka kunskapen om detta bland såväl
professionella som för en bredare allmänhet.
Byrån mot Diskriminering: 200 000 kr/år. Syfte att informera
Linköpingsbor, verksamma inom privat, offentlig och idéburen sektor,
kommunens anställda och förtroendevalda om de grundläggande
mänskliga rättigheterna, diskrimineringslagstiftningen, riksdagens
beslut om de nationella minoriteterna samt FN:s konventioner.
Samverka med kommunens strategiska funktioner i arbetet mot
diskriminering samt anordna Dagen mot diskriminering med mera.
Kommunstyrelsen har inga IOP.
4. Hur ser samverkan med civilsamhället ut? (Dvs. vilka råd och
dialoggrupper finns? Vilka andra typer av dialoger har utförts? Kring
vilka frågor?)
Överförmyndarnämnden har 560 uppdragstagare just nu (gode män och
förvaltare). Det är frivilliga uppdrag mot ett mindre arvode i syfte att
kommunen ska kunna uppfylla sin lagstadgade skyldighet. Under 2018
har två sammankomster skett med gode män och förvaltare generellt
(inte bara de som är medlemmar i föreningen), ett seminarium och ett
erfarenhetsutbyte kring de frågor god man ställs inför i sina uppdrag att
företräda en annan person.
Utskott för medborgardialog – 4 landsbygdsgrupper och 3 stadsgrupper
(49 ledamöter deltar), Bergadialogen, Landsbygdsgruppen, Vreta
Närråd samt Trygghet- och demokratiutskottet.
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TDU – ”stora” och ”lilla” Librå (Linköpings brottsförebyggande råd)
där man träffar Nattvandrargrupper, Brottsofferjouren, Unga Kris med
flera.
I övrigt regelbunden kontakt och samverkan med de föreningar som
kommunstyrelsen finansierar.
4.5

Kultur- och fritidsnämnden (Kultur- och fritidsförvaltningen)
1. Hur mycket ger nämnden i föreningsbidrag, till vad och till hur många
föreningar? Intressant kan även vara hur många föreningar som sökt
men inte fått.
Verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag och utvecklingsbidrag. 113
idrottsföreningar, 16 scoutföreningar och 8 övriga ungdomsföreningar.
Alla bidragsberättigade föreningar som sökt har fått någon typ av
bidrag.
2. Hur många avtal enligt LOU har kommunen (nämnden) med idéburna
aktörer?
Nämnden har ett upphandlat driftsavtal för Hangaren. Avtalet vanns av
föreningen Frisksportarna.
Det finns inga IOP.
4. Hur ser samverkan med civilsamhället ut? (Dvs. vilka råd och
dialoggrupper finns? Vilka andra typer av dialoger har utförts? Kring
vilka frågor?)
Dialogmöten förs kring utformning av framtida bidrag och anläggningar.
Idrottsråd.

4.6

Omsorgsnämnden (Socialförvaltningen + Omsorgs- och
äldreförvaltningen)
1. Hur mycket ger nämnden i föreningsbidrag, till vad och till hur många
föreningar? Intressant kan även vara hur många föreningar som sökt
men inte fått.
I omsorgsnämndens budget för 2018 fanns totalt 4 371 199 kr att
fördela i föreningsbidrag till handikappföreningarna och individ- och
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familjeomsorgsföreningar. Av den totala budgeten var 2 364 474 kr
bundna i fleråriga överenskommelser med fyra föreningar. Av
återstående 2 006 725 kr lämnade omsorgskontoret förslag till
fördelning av ca 1 863 600 kr till inkomna ansökningar. Alla
handikappföreningar får grund- och medlemsbidrag (41 kr/ medlem och
4000 kr i grundbidrag) medan vissa även ansöker om
verksamhetsbidrag.
2017 års ansökningar beviljades under februari 2018. 2018 års
ansökningar var vid tiden då frågorna ställdes ännu inte beslutade,
varför de inte kommuniceras här. Av 2017 års ansökningar fick 16 IFOföreningar (850 000 kr) och 26 handikappföreningar (1013 600 kr) sina
ansökningar beviljade för insatser inom ramen för omsorgsnämndens
reglemente och regler för föreningsbidrag såsom t.ex. att stödja,
stimulera och underlätta frivilligt socialt arbete, stimulera föreningar att
bedriva utåtriktad verksamhet för personer som är i behov av stöd på
grund av fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl, bryta isolering för
enskilda och grupper, ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv,
gemenskap och sociala kontakter mellan människor, förebygga alkoholoch droginsatser såväl på arbetsplatser och i skolor som för enskilda
personer och familjer samt stödja aktiviteter till barn, ungdomar och
deras familjer, enskilt eller i grupp.
Två föreningar som ansökte om föreningsbidrag fick inte sin ansökan
beviljad. Först med hänvisning till att ansökningshandlingarna inte var
kompletta och därefter föreslogs den ena bifallas och den andra avslås
av omsorgs- och äldreförvaltningen, men politiken avslog båda med
hänvisning till att deras insatser inte var inom ramen för
omsorgsnämndens ansvarsområde och därför inte skulle finanserias av
omsorgsnämndens föreningsbidrag. Dessa två föreningar var två
afghanska föreningar, dels kvinnoföreningen ”Baano träffpunkt” och
mansföreningen ”Alla möjliga hjälp”.
2. Hur många avtal enligt LOU har kommunen (nämnden) med idéburna
aktörer?
Fem kommersiella avtal – dels boendestödsavtal med Linköpings
stadsmission, dels avtal med Linköpings stadsmission avseende
anhörigstöd barn och dels avtal med Linköpings stadsmission avseende
kontaktcenter för missbrukare, avtal med Linköpings stadsmission
avseende skyddat boende för missbrukande kvinnor och stödboenden
Götgatan och Valhallagatan. Förutom ovanstående har
socialförvaltningen tecknat särskilda avtal med privata utförare
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avseende externa placeringar, men antagligen sällan med
civilsamhällesaktörer.
Fyra bundna avtal utifrån direktupphandling: 1, Resurspoolen; 2,
RSMH och IFS Trappan; 3, Brottsofferjouren och 4, Kvinnojouren.
3. Hur många IOP har kommunen (nämnden)? Storleken samt
inriktningen på dessa?
Tre IOP. Ett med Linköpings domkyrkopastorat avseende insatsen Barn
i väntan/ barn i start (BIV/ BIS) psykosocialt gruppbaserat stöd till
asylsökande och nyanlända barn i åldern 7-20 år (530 000 kr/ år). Ett
avtal med IOGT-NTO och Sionförsamlingen avseende kamratstöd för
missbrukare (700 000 kr/ år) och ett med Linköpings stadsmission,
Hjärta till hjärta och Linköpings domkyrkopastorat avseende att stödja
och skapa en kunskapsplattform avseende människor utanför samhällets
system (1 800 000 kr/ år).
4. Hur ser samverkan med civilsamhället ut? (Dvs. vilka råd och
dialoggrupper finns? Vilka andra typer av dialoger har utförts? Kring
vilka frågor?)
Regelbundna samrådsträffar med intresseorganisationerna finns. Det är
intresseorganisationer inom området funktionsnedsättning (i ganska vid
mening), t ex, FUB, föreningen autism, synskadades riksförbund, DHR,
och organisationer inom psykiatriområdet.
Även regelbunden kontakt med brukarorganisationer på
verksamhetsråd. På ledningsgrupp för personligt ombud kallas NSPH,
Attention, RSMH och IFS Trappan. I övrigt finns lokalt brukarråd
tillsammans med regionen (NSPH, RSMH, IFS Trappan och
Funktionsrätt Linköping samt Attention). Omsorgs- och
äldreförvaltningen deltar också i ett regionalt samråd där regionen är
sammankallande tillsammans med NSPH, och SPES.
Övrig dialog med civilsamhällesaktörer har skett utifrån mottagande för
ensamkommande barn och unga utifrån att komplettera boendenas
verksamhet med en meningsfull fritid och genom att ge nyanlända
ungdomar som går till Orbis stödcentrum en meningsfull tillvaro och ett
breddat socialt nätverk (FoU-projekt Prime).
Dialog har också skett mellan flyktingmottagning, socialförvaltning och
omsorgs- och äldreförvaltningen med bland annat Röda korsets projekt
”Vi ses! Språkvänner i Linköping” utifrån projektmedel på
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länsstyrelsen som kan sökas av kommunerna för insatser med
flyktingguider vilket förväntas bedrivas av idéburna aktörer.
Dialog mellan flera berörda parter, t.ex. Leanlink Råd och stöd,
socialförvaltningen, omsorgs- och äldreförvaltningen, kvinnojouren och
Linköpings stadsmission har förts avseende våldsutsatta kvinnor och
barn och hur stöd till dem kan förstärkas.
Utifrån den IOP som är tecknad med Linköpings stadsmission, Hjärta
till hjärta och Linköpings domkyrkopastorat avseende människor som
lever utanför samhällets system tar en regelbunden strategisk
samverkan form för att inhämta kunskap om vad som sker i vårt
samhälle på individ-, grupp- och samhällsnivå.
4.7

Äldrenämnden (Omsorgs- och äldreförvaltningen)
1. Hur mycket ger nämnden i föreningsbidrag, till vad och till hur många
föreningar? Intressant kan även vara hur många föreningar som sökt
men inte fått.
Budget 2019 – 910 000 kr + bidrag till hyran för Fontänen – 2 805 000 kr.
2019 får 51 föreningar grund- och medlemsbidrag till en totalsumma om
469 411 kr. Totalt 45 föreningar beviljas verksamhetsbidrag till en summa
om 352 300 kr. Särskilt verksamhetsbidrag har utbetalats till två
samorganisationer – 72 800 kr.
Några föreningar som sökt grund- och medlemsbidrag får inte på grund av
att de inte bedömts vara pensionärsorganisation. Några har inte fått
verksamhetsbidrag för att de inte svarar mot kriterierna.
2. Hur många avtal enligt LOU har kommunen (nämnden) med idéburna
aktörer?
Ett avtal med Bräcke diakoni som driver Tannefors sammanhållna
servicehus, Bastuplans vårdboende, Spinrocken/Gläntan vårdbostad.
3. Hur många IOP har kommunen (nämnden)? Storleken samt
inriktningen på dessa?
Ett – Resurspoolen: januari 2017 – december 2019. 619 000 kr per år enligt
2016 års nivå, OPI uppräkning. Inriktningen är att stödja och stimulera
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frivilliguppdrag. Arbetar med mötesplatser och träffpunkter i kommunen,
bl.a. på kommunens servicehus och trygghetsboende.

4. Hur ser samverkan med civilsamhället ut? (Dvs. vilka råd och
dialoggrupper finns? Vilka andra typer av dialoger har utförts? Kring
vilka frågor?)
Kommunala pensionärsrådet, KPR, möte 4 gånger/år.
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