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Sammanfattning och förslag för förverkligande
Ett idéburet utvecklingscentrum främjar utvecklingen av den idéburna sektorn. Den fungerar som en
mötesplats för dess organisationer samt blir en plats där kommunen och den idéburna sektorn kan utveckla
sitt samarbete.
Vårt förslag till ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping utgår från:
1. Syfte & innehåll för ett idéburet utvecklingscentrum,
2. kartläggning av befintliga resurser i civilsamhället,
3. redovisning av vilja och behov hos civilsamhället för ett idéburet utvecklingscentrum,
4. förslag på huvudmannaskap och styrning,
5. förslag på finansiering.
Behovet och viljan att ingå i ett idéburet utvecklingscentrum har tidigare undersökts av Linköpings
kommun genom överenskommelser, avsiktsförklaringar, workshops samt behovsinventeringar.
En styrgrupp har bildats utifrån de föreningar som visat vilja att föra dialogen vidare. Styrgruppen som lett
arbetet med ett idéburet utvecklingscentrum har undersökt frågor som innehåll, placering och styrform.
20 organisationer har i dagsläget ställt sig bakom avsiktsförklaringen om att ingå i ett idéburet
utvecklingscentrum. Behovsinventeringarna visar sammantaget på behov av gemensamma lokaler samt en
vilja till ökad samverkan. Det finns också ett deklarerat behov av verksamhetsanknutna tjänster.
Styrgruppen har verkat för att skapa engagemang och föra dialog med civilsamhället, vilket har gjorts genom
brev- och mejlutskick till samtliga föreningar som skrivit under överenskommelsen.
Genom kartläggning av andra idéburna utvecklingscentra föreslås att ett idéburet utvecklingscentrum i
Linköping drivs som en ideell förening. Denna verksamhetsform innebär att delar av den idéburna sektorn,
genom sitt medlemskap i föreningen, samlas under samma tak.

Vi föreslår att:
-

Linköpings kommun vidgar Föreningshuset Fontänens uppdrag att omfatta hela den
idéburna sektorn.

-

Linköpings kommun bidrar med medel för lokal, en anställd, omkostnader samt en adjungerad ledamot i den bildade föreningen.
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Vår avsikt är:
-

Att bilda en ideell förening med de som visat intresse i avsiktsförklaringen. 1
Styrelsens uppdrag blir att driva utvecklingen av ett idéburet utvecklingscentrum i enlighet med de önskemål som föreningarna har visat.

-

Att börja i liten skala med en anställd, placerad i Föreningshuset Fontänen.

Vi ser följande utveckling:
-

Att verksamheten startas i Föreningshuset Fontänen som för närvarande har plats för
cirka 15 föreningar.

-

Att verksamheten får förutsättningar att expandera i kompletterande lokaler, men att vi
fortsättningsvis använder de tjänster som erbjuds av Föreningshuset Fontänen.

-

Att ett idéburet utvecklingscentrum i kraft av de lokaler och tjänster man erbjuder, ökar i
medlemsantal så att dialogen mellan civilsamhället och Linköpings kommun underlättas.

-

Att inom ramen för överenskommelsens intentioner också samordna andra ideella insatser utanför föreningslivet.

Vår vision är en levande mötesplats för civilsamhället som även möjliggör enkel dialog mellan
civilsamhälle och Linköpings kommun. Vi ser möjligheter till synergieffekter mellan parterna och
till samhället i stort.
1. Syfte och innehåll för ett idéburet utvecklingscentrum.
Den idéburna sektorns dialog med samhället är mycket viktig. Ett idéburet utvecklingscentrum är ”att stödja
en utveckling av den idéburna sektorns organisationer, vara en mötesplats för dessa organisationer samt
utveckla samverkan mellan kommunen och sektorn.”.2 Verksamheten ska stötta den idéburna sektorn med
hjälp att söka privata och offentliga bidrag samt stärka den idéburna sektorns dialog med offentlig sektor.
Ett idéburet utvecklingscentrum ska möjliggöra för ideella organisationer i Linköpings kommun att
samverka, bruka lokaler, samt få hjälp med administration och andra tjänster som berör verksamheten. Vi
har bland annat sett behov av: mötes- och kontorslokaler, förråd samt cafeteria och funktioner för IT- och
kommunikationsrelaterade tjänster. I dessa ingår bland annat hjälp med underhåll av hemsidor, stöd i
användande av sociala medier, samt framtagande av grafiska produkter.

Se Bilaga 1 s. 13.
Se ”Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun” (2008:844) och
”Uppdragsbeskrivningen plan Idéburet utvecklingscentrum”
1
2
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2. Kartläggning över befintliga resurser i civilsamhället samt hur relationen mellan
dessa och ett idéburet utvecklingscentrum skulle kunna se ut.
Av de frivillig- och civilresurser som finns tillgängliga i Linköping kan Frivilligcentrum och Föreninghuset
Fontänen särskilt nämnas. Vi har även varit i kontakt med Resurspoolen samt Coompanion.
Exempel från enkäten visar att det finns en vilja bland föreningarna att samverka, se bilaga:
”Idéburet utvecklingscentrum gers möjlighet till kontakt med andra organisationer och föreningar. Samarbete över gränser.
kostnadsdelning av kontorsutrustning och samlingssalar.”
” (..) vårt behov/önskemål om Idéburet utvecklingscentrum är främst tillgång till samlingslokaler, närheten/tillgång till
andra aktörer/föreningar lokalt.”
Frivilligcentrum arbetar för att samordna frivilliga resurser i Linköping, där en viktig del av arbetet är att
bistå de olika kommunala verksamheterna med att matcha frivilliga mot olika kommunala arvoderade
uppdrag. En annan del av arbetet består av att samordna den idéella sektorns resurser, bland annat för att
bistå Linköpings kommun.
Fontänen, som berörs mer ingående nedan, är idag den verksamhet som mest kan liknas vid ett idéburet
utvecklingscentrum. Verksamheten hyr idag ut mötes- och kontorslokaler till sina medlemmar, samt
erbjuder andra typer av service till dessa.
Det är viktigt att frivilligresurser och civilsamhället samordnas. Styrgruppen för ett idéburet
utvecklingscentrum verkar därför för att hitta gemensamma beröringspunkter med övriga idéburna
organisationer i Linköping. Som ett led av detta förs dialog om att hitta samarbetsformer med bland annat
Föreningshuset Fontänen. Fontänen erbjuder idag många av de tjänster som vår enkätundersökning visat
behov på. Ett eventuellt samarbete skulle inledningsvis innebära att ett idéburet utvecklingscentrum startas
och drivs i Fontänens befintliga lokaler. En annan möjlighet är att använda Fontänens tjänster, men att
verksamheten drivs i närliggande lokaler, antingen som en fristående förening eller som ansluten till
Föreningshuset Fontänen.
Vad gäller relationen till kommunala Frivilligcentrum har inledande dialog upprättats med syfte att hitta
framtida samarbetsformer där vi ser synergieffekter. Vi ser en möjlig integrering av Frivilligcentrums
funktioner i ett idéburet offentligt partnerskap med lämpliga föreningar.
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3.

Redovisning av behov och vilja hos civilsamhället i Linköpings kommun att gå
vidare med ett idéburet utvecklingscentrum.

Sammanfattning:
Utförd avsiktsförklaring, behovsinventeringar samt workshop visar att det finns behov av ett idéburet
utvecklingscentrum hos delar av den idéburna sektorn. Ett idéburet utvecklingscentrum innebär att den
idéburna sektorn tillförs en viktig samarbetspartner som erbjuder medlemsanpassade tjänster och ett forum
för samverkan och dialog med offentliga aktörer.

Utgångspunkt:
Som följd av kommunfullmäktiges beslut ”Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings
kommun” (2008:844) och KS 2016:545 fick KFUM Linköping uppdraget att fortsätta utreda möjligheten
för ett idéburet utvecklingscentrum i Linköpings kommun.
Inom ramen för KFUM Linköpings uppdrag har följande gjorts:
•

KFUM Linköping har bjudit in samtliga organisationer som undertecknat överenskommelsen
till möten. År 2017 höll KFUM tre större möten där samtliga organisationer var kallade.

•

Fört dialog med referensgruppen bestående av de 103 organisationer som undertecknat överenskommelsen från den idéburna sektorn i Linköpings kommun.

•

Bildat en styrgrupp för ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping ur referensgruppen. Styrgruppen består av KFUM Linköping, Rädda Barnen Linköping, Linköpings ungdomsråd, Linköpings idrottsförbund, Bahá'í-samfundet i Linköping och Nykterhetsförbundet Östergötland
och har under åren 2017 och 2018 haft kontinuerliga möten.

•

Styrgruppen har även utfört en fördjupad behovsinventering samt en preliminär avsiktsförklaring bland referensgruppen.

Innan KFUM Linköpings uppdrag har Linköpings kommun bland annat:
•

Ingått i en överenskommelse med den idéburna sektorn om att ingå i ett idéburet utvecklingscentrum.

•

Utfört behovsinventering riktad till 461 föreningar och organisationer i Linköpings kommun.

•

Utfört en workshop om ett idéburet utvecklingscentrum.
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Avsiktsförklaring:
Efter den senaste behovsinventeringen utfördes en kompletterande och icke-bindande avsiktsförklaring3
bland de 103 föreningar i Linköpings kommun som besvarat den fördjupande enkätundersökningen.
Avsiktsförklaringen skedde genom ett kontrollerat och individuellt enkätutskick per mail där den svarande,
vid intresse att ingå i ett idéburet utvecklingscentrum, fick ange namn, organisation samt kontaktuppgifter.
Detta var ett sätt att konkretisera viljan för ett idéburet utvecklingscentrum bland dessa organisationer. I
skrivande stund har följande 20 organisationer angett intresse att ingå:
Aktiv Ungdom

Linköpings Parasportförening

Bahá'í-samfundet i Linköping

Linköpings Senioruniversitet

Byrån mot diskriminering i Östergötland

Linköpings Strokeförening med omnejd

Coompanion Östergötland

Linköpings Ungdomsråd

Katedralskolans föräldraförening

Linköpingspolisens Seniorklubb

KFUM Linköping

MeraLeraMTB

Linköpings Guideklubb

Nykterhetsförbundet Östergötland

Linköpings Idrottsförbund

RFSL Linköping

Linköpings Kanotklubb

Rädda Barnen Linköping

Demensföreningen i Linköping

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet Öst

Behovsinventeringarna:
Behovsinventeringen 2015 genomfördes av Linköpings kommun och kartlade vad som var av vikt för
civilsamhället i Linköping samt preciserade vad civilsamhället önskade sig av ett idéburet
utvecklingscentrum. Enkäten gick ut till 461 representanter för civilsamhället och hade en svarsfrekvens av
157 organisationer. Av enkäten framgick att en majoritet, 86 av de 146 svarande, var intresserade av ett
idéburet utvecklingscentrum i Linköping. Dessa uppvisade även intresse för ett idéburet
utvecklingscentrum som en plats för att samverka, utväxla erfarenhet, få information samt hjälp att söka
ekonomiskt stöd. Enkäten visade också på ett behov för stöd i utveckling av verksamheten, lokaler för
möten, utbildning och föreläsningar samt stöd i kommunikations- och informationsfrågor.
För att fördjupa 2015 års behovsinventering och utvärdera efterfrågan av ett idéburet utvecklingscentrum
lät styrgruppen för ett idéburet utvecklingscentrum i januari 2018 utföra en kompletterade
enkätundersökning4. Behovsinventeringen bestod av en enkät om totalt 14 frågor som skickades ut till 103
organisationer. Urvalet baserades på de organisationer som skrivit under överenskommelsen mellan
Linköpings kommun och den idéburna sektorn. Svarsfrekvensen var 29%, eller 30 organisationer. Enkäten

3
4

Se bilaga 1.
Se bilaga 4.
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innehöll dels en inventering av de ideella organisationernas tidsåtgång för administration och kostnader för
administration, tjänster och lokalhyra. Dels en kartläggning av organisationernas behov, samt deras intresse
av att ingå i ett idéburet utvecklingscentrum. Kartläggningen av föreningarnas behov, illustrerat i figur 3.1,
visar en stor efterfrågan av olika typer av lokaler och förråd samt tjänster för tryckeri, IT samt bokföringoch administrationstjänster.
Intresset för att ingå i ett idéburet utvecklingscentrum undersöktes genom två frågor: (i) om organisationen
var intresserad av att ingå i ett idéburet utvecklingscentrum och få hjälp med administration och andra
tjänster, se figur 3.2; (ii) om organisationen var intresserad av att ingå i ett idéburet utvecklingscentrum och
bruka samlingslokaler och kontor, se figur 3.3. Intresset för att vara med i ett idéburet utvecklingscentrum
och få hjälp med administration och andra tjänster var 43 % eller 13 av 30 organisationer. I frågan gällande
lokalanvändning deklarerade 19 av 30 organisationer, 63%, intresse.
En jämförelse av de båda behovsinventeringarna visar på ett snarlikt behov i efterfrågan av mötes- och
konferenslokaler, kontor, IT-tjänster och hemsida sedan 2015. Samtidigt har efterfrågan på bokföring- och
administrationstjänster minskat under tidsperioden. Intresset av att ingå i ett idéburet utvecklingscentrum
har förändrats under tidsperioden. Den inledande inventeringen uppvisade ett intresse på 48 % eller 70 av
145 respondenter, medan den senaste inventeringen visar ett intresse att på 63 % respektive 43 % att ingå
i ett idéburet utvecklingscentrum.
Den senaste behovsinventeringen visade på behovet av ett idéburet utvecklingscentrum som erbjuder olika
relevanta tjänster för den ideella sektorn. Härtill svarade ett antal respondenter att organisationens befintliga
kostnadsläge inte får ökas. Därför är det viktigt att ett idéburet utvecklingscentrum medför kostnadsfördelar
för de tänkta medlemmarna. Vidare ansåg 80% av de svarande, eller 24 av 30, att det är önskvärt med ett
centralt beläget idéburet utvecklingscentrum, vilket ger vägledning om den framtida placeringen.
Sammanlagt kan ett ökat intresse och efterfrågan av ett idéburet utvecklingscentrum urskiljas mellan de två
inventeringarna. Enkätunderlaget skiljer sig dock mellan undersökningarna, 461 tillfrågade i
behovsinventeringen 2015 mot 103 tillfrågade i behovsinventeringen 2018. Gemensamt för de båda
inventeringarna är den låga svarsfrekvensen omkring 30 %. En svarsfrekvens omkring 30 % är dock relativt
bra för denna typ av undersökning varför föreningarnas vilja och åsikter får anses ha fångats upp. Bortfallet
kan statistiskt bero på ett slumpmässigt bortfall eller att enbart de föreningar som är mest angelägna för
frågan är aktiva och besvarar enkäterna.
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Figur 3.1 Kartläggning av föreningarnas organisationsbehov. 27 av 103 svarande.

Är er organisation intresserad av att vara med i ett IUC och få hjälp med
administration och andra tjänster?
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Figur 3.2 Kartläggning av föreningarnas intresse för delaktighet i idéburet utvecklingscentrum och
efterfrågan på hjälp med administration och andra tjänster. 30 av 103 svarande.

Är er organisation intresserad av att vara med i ett IUC och kunna bruka
samlingslokaler och kontor?
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Figur 3.3 Kartläggning av föreningarnas intresse för delaktighet i idéburet utvecklingscentrum och
efterfrågan av samlingslokaler och kontor. 30 av 103 svarande.
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Sammanfattning workshop:
Under den workshop som genomfördes av Linköpings kommun i januari 2016 deltog 55 personer från ett
40-tal föreningar. Deltagarna delades in i totalt tolv grupper, varav tio av dessa var positiva till uppförandet
av ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping. Bland dessa tio grupper sågs ett idéburet
utvecklingscentrum medföra en samordnande funktion mellan olika ideella organisationer, men även som
ett stöd i föreningarnas kontakt med Linköpings kommun. Genom att vara ett forum för samverkan ansågs
ett idéburet utvecklingscentrum ge möjlighet för organisationerna att fördela sina resurser. Samtidigt ansågs
forumet ge organisationerna möjlighet för erfarenhets- och kunskapsutbyten.
Vad gäller behovet av lokaler sågs ett idéburet utvecklingscentrum som en plats för föreningar att låna eller
hyra inredda kontors- och möteslokaler på kort och lång sikt. Samtidigt ansågs det viktigt att upprätta ett
befintligt register över de samlingslokaler som finns i Linköping. De tjänster som ett idéburet
utvecklingscentrum skulle erbjuda var främst administrativa och kopplade till verksamheten. Dessa tjänster
kunde även bestå av hjälp med att bilda nya föreningar, vidareutveckla befintliga samt av rådgivning i
enskilda frågor. Många föreningar såg det även som viktigt att få hjälp med olika bidragsansökningar.
Även frågan om ett huvudmannaskap diskuterades. Här lyftes i huvudsak två alternativ fram: (i) en
oberoende ideell förening; (ii) ett delat huvudmannaskap med Linköpings Kommun. Vad gäller det första
alternativet sågs Göteborgs FöreningsCenter som en förebild, mer om detta i delen ”4. Förslag på
huvudmannaskap för ett idéburet utvecklingscentrum”.

Engagemang och dialog med civilsamhället i Linköping:
KFUM har försökt att nå ut till civilsamhället i Linköping för att skapa engagemang och föra dialog. KFUM
har bjudit in till möten via mail och brev där de organisationer som skrivit under överenskommelsen varit
kallade. Närvaron vid dessa möten var dock låg varför en styrgrupp bildades de föreningar som visat vilja
att driva frågan vidare.

Sammanfattning styrgruppens arbete:
Styrgruppen för ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping består av representanter från KFUM
Linköping, Rädda Barnen Linköping, Linköpings ungdomsråd, Linköpings idrottsförbund, Bahá'ísamfundet i Linköping och Nykterhetsförbundet Östergötland. Styrgruppen bildades under 2017 med
ambitionen att driva frågan om förverkligandet av ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping och har
sedan tillkomsten haft regelbundna möten. Gruppen har bland annat behandlat olika styrformer och
innehåll för ett idéburet utvecklingscentrum samt placeringen av en eventuell lokal.
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4. Förslag på huvudmannaskap och styrning av ett idéburet utvecklingscentrum.

Sammanfattning
De undersökningar som genomförts samt de diskussioner som styrgruppen fört, pekar på att ett idéburet
utvecklingscentrum bör bedrivas som en ideell förening. Fördelarna med den ideella föreningen är att den
är bekant för tilltänkta medlemmar, den ger en demokratisk insyn samt behöver inte registreras för att få
rättskapacitet; den ideella föreningen kan äga tillgångar, ingå avtal samt vara part inför domstol.
Verksamhetsformen är också vanligast vid drift av liknande rörelser och ett urval av dessa verksamheter
redogörs mer ingående nedan.
Att driva ett idéburet utvecklingscentrum som en ideell förening innebär ett naturligt och demokratiskt
forum för medlemmar och andra intressenter, som genom representation i styrelse och på årsmöten kan
bestämma föreningens verksamhet och inriktning. Verksamhetsformen och stadgarna tillför därför parterna
en övergripande insyn i föreningens verksamhet.
Denna verksamhetsform skulle innebära att delar av den idéburna sektorn, genom deras medlemskap i
föreningen, samlas under en paraplyorganisation. Detta innebär att kommunen och regionen i Östergötland
kan föra dialog med en samlad part för förenings- och organisationslivet i Linköping. En annan fördel är
att medlemmarna får ett forum att hitta egna samverkansformer och genom detta utväxla erfarenheter och
kompetenser.

Kartläggning av idéburna utvecklingscentrum
Nedan följer en kartläggning av tre idéburna utvecklingscentrum. Denna kartläggning syftar till att beskriva
hur verksamheten kan utformas, samt att ge exempel på huvudmannaskap.

Linköping
Föreningshuset Fontänen drivs av den ideella föreningen med samma namn och inrymmer i dagsläget 50talet handikapp- och seniororganisationer. Föreningen består av husets medlemmar, och styrelsen utgörs
av sex ledamöter: tre från pensionärsföreningarna och tre från handikappföreningarna. Utöver det väljs en
ordförande, samt en adjungerad ledamot som representerar Linköpings kommun. Föreningen och styrelsen
har det övergripande ansvaret att sköta föreningshuset samt representera medlemmarnas intressen.
Samverkan mellan Linköpings kommun och Föreningshuset Fontänen är formaliserat genom avtal, vilket
också reglerar föreningens verksamhet. Föreningshuset innehåller mötes- och konferenslokaler samt andra
former av medlemsanpassad service.
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Örebro
Föreningarnas Hus är en samlingsplats för den idéburna sektorn i Örebro kommun, där huset har tillfört
civilsamhället en möjlighet att samverka och utvecklas. Samtidigt erbjuds olika servicetjänster samt mötesoch konferenslokaler.
Driften sker i regi av den ideella föreningen Örebro Föreningsråd som är en paraplyorganisation för drygt
210 ideella föreningar med verksamhet inom Örebro kommun. Verksamhetsformen, ideell förening, ses av
föreningen som passande.5 Verksamhetsformen är välkänd bland medlemmarna, samt medför goda
möjligheter för insyn och delaktighet. Genom att ha samlat den idéburna sektorn i Örebro är Föreningarnas
Hus också en viktig del för samverkan med den offentliga sektorn.
Föreningshuset finansieras genom de hyresintäkter som uthyrningen ger, samt genom kommunalt bidrag.
Det kommunala bidraget uppgår för innevarande verksamhetsår till 2,4 miljoner kronor. Bidraget används
till verksamhetens personalkostnader samt för att driva ett fortsatt utvecklingsarbete hos den idéburna
sektorn.

Göteborg
Göteborgs FöreningsCenter är ett kompetens- och utvecklingscenter för organisationer som bedriver
frivilligt socialt arbete i Göteborgsregionen. Göteborgs FöreningsCenter drivs som en ideell förening där
cirka 90 organisationer utgör medlemmar.
Föreningens huvudsakliga fokus är att stödja små och nybildade föreningar som har små resurser, medan
etablerade medlemsorganisationer bidrar med kunskapsutväxling. Föreningens arbete ska stödja, stimulera
och utveckla medlemsorganisationernas arbete, samt informera om frivilligorganisationernas bidrag till
samhället. Föreningen ska även stärka samarbetet mellan Göteborgs kommun och andra ideella
organisationer. I detta sammanhang företräder FöreningsCenter delar av den idéburna sektorn i dialog och
samverkan med kommuner, region och andra organisationer.
I likhet med de andra föreningshusen ska Göteborgs FöreningsCenter förmedla service till sina
medlemsorganisationer och bistår bland annat med utbildning, stödjande verksamhet samt
kontaktförmedling. Därutöver inrymmer lokalerna kontorslokaler för uthyrning och annan service
anpassad efter medlemsorganisationernas behov.
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Intervju Helena Astvald, Verksamhetschef Örebro Föreningsråd, 2018
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5. Budget och finansiering.
Vi ser idag följande kostnadsbild:
1. Att etablera ett idéburet utvecklingscentrum knutet till Föreningshuset Fontänen. Kostnader
för lokal, personal och administration beräknas uppgå till cirka 600 000 kr per år.
2. Vid expansion enligt vårt förslag estimerar vi kostnadsbilden till motsvarande Föreningshuset
Fontänen. Vid 60 hyresgäster, cirka 3 000 000 kr.

6. Bilagor
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Bilaga 1 - Avsiktsförklaring.
Susanne Karlsson
Hans Bahlmann

0702464
Aktiv Ungdom
110
073Bahá'í-samfundet i Linköping
9312281
011Byrån mot diskriminering i Östergötland Asima Skopo
107131
Camilla Karls- 0733643
coompanion östergötland
son
740
Ann-Mari
0705820
Demensföreingen i Linköping
Thoor
054
Föreningens Svenska Järnvägsfrämjandet
0708 27
lokalavdelning Öst
Ulf Flodin
78 56
Malin Wändel 070Katedralskolans föräldraförening
Persson
3744490
0739679
Kfum Linköping
Nuri Aslan
721
013Linköpings Guideklubb
Eva Lindgren
160616
Marianne Hog- 013Linköpings Idtottsförbund
ner
144714
Linköpings kanotklubb
Anton höglund
0739Linköpings Parasportförening
Agneta Lidman 424707
Anders Well0733567
Linköpings senioruniversitet
ving
533
0738171
Linköpings Strokeförening med omnejd
Leif Andersson 103
0708-88
Linköpings Ungdomsråd
Ann Svensson 07 00
070-317
Linköpingspolisens Seniorklubb
Kerstin Sjöberg 36 68
0709223
MeraLeraMTB
Lars Eriksson
008
Nykterhetsförbundet i Östergötland

Anna Fjelltjärn

Rfsl Linköping

Hanna Daun
Anders Lindkvist

Rädda Barnen Linköping

Bilaga 2 - Utskick avsiktsförklaring
Hej (organisationens namn)!
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7058905
16

susanne.karlsson@aktiv
ungdom.se
linkoping@bahai.se
asima.skopo@diskriminering.se
camilla.carlsson@coompanion.se
ann-mari.thoor@comhem.se
ulf.flodin@gmail.com
malin.w-persson@telia.com
nuri@kfumlinkoping.se
eva-lindgren@comhem.se
kansli@linkopingsif.se
Likkinfo@gmail.com
lhif.utv@fontanen.org
anders.wellving@minmail.net
info@strokelinkoping.se
info@linkopingsungdomsrad.se
66407@telia.com
lars.a.eriksson@gmail.com
anna.fjelltjarn@nykterhetsforbundet.se
Ordforande@linkoping.rfsl.se
anders.lindkvist.idea@hotmail.com

KFUM Linköping och Styrgruppen för IUC i Linköping har kartlagt behovet av ett idéburet utvecklingscentrum (IUC) / föreningarnas hus, en fysisk mötes- och samlingsplats för den idéburna sektorn, i Linköping. Ett föreningarnas hus ska möjliggöra för ideella organisationer att samverka, bruka lokaler, samt få
hjälp med administration och andra frågor som berör verksamheten.
Undersökningen visade att en majoritet av de svarande organisationerna var intresserade att använda de
tjänster som kan erbjudas av ett föreningarnas hus. Undersökningen visade också på behov av:

-

Mötes- och kontorslokaler samt förråd för material.
Möjligheter för kopiering och tryck, hjälp med IT-tjänster samt löpande administration.

Med hjälp av underlaget kommer vi fördjupa vår dialog med Linköpings kommun om uppförandet av ett
föreningarnas hus. Därför undrar vi om din organisation kan medverka i en, preliminär och icke-bindande,
avsiktsförklaring om att nyttja någon av de tjänster som samlingsplatsen är tänkt att erbjuda.
Klicka på länken nedan:
LÄNK
Har du frågor kring avsiktsförklaringen eller ett föreningarnas hus? Kontakta:
Nuri Aslan, KFUM Linköping: 0739679721
Ulf Bolve, Linköping Idrottsförbund: ulf@bolve.com
Leif Johansson, Linköping Ungdomsråd: 0703795673

Bilaga 3 – Utformning avsiktsförklaring
FÖRSTASIDAN:
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Hej (organisationens namn)!
Genom att lämna uppgifter i denna enkät visar din organisation på intresse att utnyttja någon av
de tjänster som ett idéburet utvecklingscentrum / föreningarnas hus är tänkt att erbjuda.
Syftet med denna icke-bindande och preliminära avsiktsförklaring är att fördjupa dialogen
med Linköpings kommun om uppförandet av ett föreningarnas hus i Linköping.
Tack för din medverkan! KFUM Linköping och styrgruppen för IUC i Linköping
ENKÄTEN:
1. Organisationens namn:
2. Ditt namn:
3. Telefonnummer:
4. E-postadress:

Bilaga 4 – Behovsinventeringen
Följer nedan.
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Behovsinventering av ett idéburet
utvecklingscentrum i Linköping
KFUM

Datum: 2018-02-07

Om Unitalent
Unitalent är en länk mellan studenter vid Linköpings universitet och näringslivet. Unitalent
stärker företag, organisationer och offentlig sektor med talanger från universitetet genom
tidsbestämda konsultuppdrag.
Unitalent hjälper sina kunder genom att bidra med nya infallsvinklar och kreativa lösningar och
ger samtidigt sina konsulter värdefulla erfarenheter för framtiden.
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1. Bakgrund
Uppdraget har varit att, i samverkan med KFUM Linköping, utföra en behovsinventering bland
den idéburna sektorn i Linköping. Inventeringen har syftat till att kartlägga behovet av ett
idéburet utvecklingscentrum (IUC), en fysisk mötes- och samlingsplats för den idéburna sektorn.
Ett IUC möjliggör för den idéburna sektorn att samverka, bruka lokaler, samt få hjälp med
administration och andra frågor som berör föreningsverksamheter. Inventeringen har även syftat
till att kartlägga den idéburna sektorns grundläggande behov, samt kostnadsläge gällande
lokalanvändning och tjänster.
Enkäten innehöll totalt 14 frågor, varav en av dessa utgjordes av ett fritextssvar. Enkäten
distribuerades till 103 föreningar i Linköpings kommun och svar erhölls från 30 av dessa, vilket
ger enkäten en svarsfrekvens om 29%.
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2. Metod och datainsamling
Datainsamlingen skedde genom utskick av epostmeddelande innehållandes en kort
introduktion till studiens syfte samt en, för respondenten, individuell länk till en internetbaserad
enkät. Denna enkät var uppbyggd i verktyget Survey & Report, och data har bearbetats i
Microsoft Excel. Antalet frågor uppgick till sammanlagt 14 stycken, varav en av dessa var ett
fritextssvar. Enkäten skickades för första gången ut den 15/01/2018 och fanns tillgänglig till
den 31/01/2018. Urvalet erhölls av KFUM och uppgick till 103 föreningar i Linköpings
kommun. Av dessa svarade 30 föreningar, vilket ger enkäten en svarsfrekvens om 29%. Inga
totala bortfall har registrerats.
Samtliga enkäter innehöll någon form av logik, det vill säga att respondenterna styrdes på ett
sätt så att dessa endast behövde svara på de följdfrågor som var relevanta.
Data från enkätsvar som innehållit partiella bortfall har hanterats genom att obesvarad fråga
har gallrats från slutgiltig statistisk analys och sammanställning. Övrigt ifyllt data behölls och
har utgjort grund för de diagram som visas i efterföljande delar.

Metoddiskussion
Statistiska undersökningar vilar på det dataunderlag som erhålls under undersökningen. Det är
därför angeläget att kunna få in så många svar som möjligt. Antalet insamlade svar är
samtidigt en avvägning vad gäller den tid och de resurser som studien får ta i anspråk.
Samtidigt är det svårt, om inte omöjligt att kunna få in svar från samtliga föreningar
(populationen). Detta kan bero på att föreningar inte vill lämna svar, att utskick filtreras som
skräppost, att det inte finns tid för att besvara, etc. Det handlar således om att få ett så
representativt urval som möjligt av föreningar så att studien sedan kan uppvisa generaliserbara
resultat. Med hänsyn till svarsfrekvensen om 29% bör de svar som redovisas nedan tolkas
med viss försiktighet.
Validitet avser huruvida studien har utformats på ett sådant sätt att den mäter det som avses
att faktiskt mätas, varvid reliabilitet avser mätningarnas pålitlighet. Validitet i studiens fall
innebär att ställda frågor har formulerats på ett adekvat och, för respondenten, lättförståeligt
sätt. Därtill har frågorna utformats för att minska eventuella semantiska missförstånd.
Reliabilitet kan istället sägas vara att rätt fysiska och juridiska personer har besvarat enkäten,
samt att samma svar erhålls vid upprepade mätningar. Vad avser de internetbaserade
enkäterna så har utskickade epostmeddelanden, som ovan nämnt, innehållit individualiserade
länkar. Denna typ av utskick möjliggör för ett kontrollerat urval.
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3. Resultat
Fråga 1. Hur många medlemmar har er organisation?

Nio föreningar hade mellan 101-200 medlemmar, som också är den genomsnittliga
medlemsstorleken för de föreningar som besvarat enkäten. Sju föreningar hade fler än 500
medlemmar, och sex föreningar hade mellan 0-50 medlemmar.

Antal medlemmar
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-50

51-100

101-200

201-300

301-500

Fler än 500

Fråga 2. Hur mycket tid avsätter er organisation för administration? (per månad)

Av de 30 föreningar som besvarat enkäten var den genomsnittligt avsatta tiden för
administration drygt 25 timmar per månad. Tio föreningar uppgav att de avsatte mer än 41
timmar per månad för administration. Åtta föreningar uppgav att de avsatte 21-40 timmar,
samt åtta föreningar uppgav att de avsatte 0-10 timmar för administration.

Hur mycket tid avsätter er organisation för administration? (per månad)
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-10 tim

11-20 tim

21-40 tim
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Fler än 41 timmar

Fråga 3. Har ni någon anställd som sköter er administration?

18 föreningar uppgav att de inte hade en anställd som skötte det administrativa arbetet inom
organisationen. Resterande tolv föreningar hade en anställd.

Har ni någon anställd som sköter er administration?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja

Nej

Fråga 4. Har organisationen tillgång till en allmän samlingslokal för möten och verksamhet?

20, eller 66%, av tillfrågade föreningar ansåg sig ha tillgång till en allmän samlingslokal för
möten och verksamhet. Resterande tio föreningar hade inte tillgång till en liknande lokal.

Har organisationen tillgång till en allmän samlingslokal för möten och
verksamhet?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja

Nej
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Fråga 4a. Tillgodoses organisationens behov av tillgång till den allmänna
samlingslokalen?
Denna fråga hänvisades respondenten till om denne valt att organisationen hade tillgång till en
allmän samlingslokal (fråga 4). Av dessa ansåg 80%, eller 16 föreningar, att deras lokalbehov
tillgodosågs. Resterande fyra ansåg det motsatta.

Tillgodoses organisationens behov av tillgång till den allmänna
samlingslokalen?
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80%
70%
60%
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30%
20%
10%
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Nej

Fråga 4b. Finns det behov för tillgång till en allmän samlingslokal för möten och annan
verksamhet?
Denna fråga hänvisades respondenten till om denne valt att organisationen inte hade tillgång
till en allmän samlingslokal (fråga 4). Av svarande tio föreningar ansåg åtta av dessa att det
finns ett behov för tillgång en allmän samlingslokal.

Finns det behov för tillgång till en allmän samlingslokal för möten och
annan verksamhet?
90%
80%
70%
60%
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40%
30%
20%
10%
0%
Ja

Nej
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Fråga 5. Hur mycket betalar er organisation för lokalhyra och andra kostnader som kan
relateras till lokalen?
Svarsfrekvensen på denna fråga var 66%, dvs. 20 av 30 svarande. Den genomsnittliga
utgiften som kunde relateras till lokalhyra och dylika utgifter var 4549 kr, medianutgiften var
2000 kr. 45%, eller nio föreningar, betalade mellan 0-999 kr för lokalhyra och andra
relaterade utgifter.

Hur mycket betalar er organisation för lokalhyra och andra kostnader som
kan relateras till lokalen (per månad)?
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5000-9999 kr 10000-20000 kr Mer än 20000 kr

Fråga 6. Hur mycket betalar er organisation för följande tjänster?

Hur mycket betalar er organisation för följande tjänster?
Vet ej
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1-999 kr
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Caféteria & utställning
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Kontor

Reception & växel
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Nedan återges varje enskild kostnadspost.
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3000-4999 kr 5000 kr eller mer

Vet ej

Fråga 7. Vilka behov har er organisation idag?
Frågan var av flervalstyp. En majoritet av organisationerna ansåg sig vara i behov av mötesoch konferenslokaler samt kopieringstjänster. Drygt hälften av respondenterna, 15
organisationer, var i behov av IT-relaterade tjänster. Endast två av de svarande
organisationerna ansåg vara i behov av receptions- och telefonväxeltjänster.

Vilka behov har er organisation idag?
Annat
Caféteria & utställning
IT-tjänster & hemsida
Bokföring & administration
Kopiering
Förråd för material
Mötes- & konferenslokaler
Kontor
Reception & växel
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Denna fråga innehöll också ett fritextssvar där respondenten vid val av kategorin ”annat”
ombads specificera detta:

”Kapital till löner”
” utbildningslokal”

” idrottshallar”
” marknadsföringsplats”
”Vi har idag lagt ut bokföring och adn löner på andra org.”
” utrymme för bibliotek; mötesrum”
” Samkväm(Filmkvällar)”
” Vi äger vårt hus”
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80%

90%

Fråga 8. Är er organisation intresserad att vara med i ett IUC och få hjälp med
administration och andra tjänster?

Drygt 43%, eller 13 av organisationerna, svarade att de var intresserade av att vara med i ett
IUC och få hjälp med administration och andra tjänster.

Är er organisation intresserad av att vara med i ett IUC och få hjälp med
administration och andra tjänster?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja

Nej

Frågan innehöll även ett fritextsvar där respondenten kunde lämna synpunkter. Dessa
redogörs för nedan:

”Den här undersökningen riktar sig nog inte riktigt till vår typ av organisation. Vi är tre
heltidsanställda som arbetar med Trafiksäkerhet. Vi hyr egna lokaler i Nyköping som är vår
bas. Att vi inte har så många medlemmar beror på att vi har medlemsorganisationer som
medlemmar.”
”Jag svarar för en organisation som är rikstäckande och som har anställda med detta ansvar.
Den admin som krävs på regional nivå hanteras av mig.”
”Gärna om man kan låna lokal för utbildning och möten.”
”Eventuellt, om det är bättre än Fontänen där vi håller hus idag”
”För vår organisation är det inte aktuellt men jag ser det som en väldigt bra och behövd
inrättning.”
”IUC gers möjlighet till kontakt med andra organisationer och föreningar. Samarbete över
gränser. kostnadsdelning av kontorsutrustning och samlingssalar.”
”Vi ser gärna att de lokala allianserna LIF och LUR åtar sig hålla ihop ett möjligt IUC”
” I dagsläget har vi inte detta behov.”
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Fråga 9. Är er organisation intresserad av att vara med i ett IUC och kunna bruka
samlingslokaler och kontor?

63%, eller 19 organisationer, ansåg sig intresserade av att vara med i ett IUC och där bruka
samlingslokaler och kontor.

Är er organisation intresserad av att vara med i ett IUC och kunna bruka
samlingslokaler och kontor?
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Fråga 10. Är det önskvärt med ett centralt beläget IUC i Linköping?

Över 80 procent av de svarande ansåg det önskvärt med ett centralt beläget IUC i Linköping.
Fem föreningar svarade nej.

Är det önskvärt med ett centralt beläget IUC i Linköping?
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10%
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Nej
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Fråga 10a. Är det önskvärt med IUCer på fler platser i Linköping?

Denna fråga besvarades av de fem organisationer som svarat nej på frågan om det var
önskvärt med ett centralt beläget IUC i Linköping (fråga 10). Två av de svarande ansåg att det
var önskvärt med IUCer på fler platser, medan resterande tre svarade nej.

Är det önskvärt med IUCer på fler platser i Linköping?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja

Nej

Denna fråga innehöll även möjlighet att lämna en kommentar, dessa följer nedan:

”Frågorna 12 0ch 13 (fråga 10 och 10a, egen anmärkning) är inte formulerade så att de blir
relevanta för oss. Kan andra ha nytta av IUC i Linköping? Säkert - men inte för oss eftersom vi
är ett samarbetsorgan och har vår verksamhet i en fastighet som kommunen just har avsatt för
vår verksamhet. Naturligtvis kan andra ha nytta av det som efterfrågas, men formulera då om
frågan, för självklart skulle vi då stödja en sådan utveckling, vi vill inte hindra de insatser som
gynnar andra organisationer, men frågorna kan inte generaliseras så här.”
”Det spelar inte så stor roll vart platsen är. Bättre att den är bra, med möjligheter till parkering
och busstransport. Än exakt vart den ligger.”
”Vet inte”
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Fråga 11. Övriga kommentarer.

Frågan var av fritexttyp och öppnade upp för andra kommenterar från organisationerna. Dessa
följer, utan inbördes ordning, av nedan:

”Vi är intresserade av samlingslokaler där vi kan inbjuda till utbildningar av våra
medlemsorganisationers medlemmar. Kontor är vi i nuläget inte i behov av i Linköping.”
” Vissa av frågorna i denna enkät har ej kunnat appliceras på den verksamhet som jag svarar
för. Vi har t.e.x ett medlemsantal baserat på hela Sverige och ett på regionen i Öst. Likaså
gäller det hur mycket av tiden som läggs på admin och om den personen är avlönad. Vårt
behov/önskemål om IUC är främst tillgång till samlingslokaler, närheten/tillgång till andra
aktörer/föreningar lokalt. Vi har annars själva tillräcklig tillgång till admin, it etc.”
” Samlingslokaler och utbildningslokaler måste ligga nära parkeringar, så det är lätt och
smidigt att kunna parkera.”
” Vi sitter i dagsläget på Fontänen som vi tycker fungerar mycket bra. Om vi ska vara
intresserade av att flytta ska det vara för att tex få närhet till andra idrottsföreningar, billigare
lokalhyror osv.”
” En sådan här undersökning måste ha sin utgångspunkt i hur det fungerar idag. Utgå inte från
att det inte finns lösningar. Analysen börjar där.
Med vänlig hälsning,
Börje Pettersson ordförande Funktionsrätt-Linköping”
” I en förening handla det om att hålla nere sina kostnader och kan ett IUC medverka till
tjänster som inte blir dyrare och sämre utförda så finns det absolut ett intresse att medverka”
” Ett föreningarnas hus. Möteslokaler. Men vi har inte råd betala några större summor, är en
idèll förening.”
” Svårt att ta ställning när men inte vet upplägg. Behov finns för samlingslokaler som är öppna
för flera målgrupper och verksamheter. Detta skulle ju kunna vara en början till ett soffice..
men då behövs det mer info kring tankarna.”
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