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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Åsa Åbom

2019-12-02

Dnr KS 2018-478

Kommunstyrelsen

Öppna föreningshuset Fontänen för fler föreningstyper,
återrapportering
Förslag till beslut
1. Återrapporteringen godkänns.
Ärende
Kommundirektören har enligt kommunstyrelsens beslut 2018-09-04 § 322 haft
i uppdrag att tillse att Kommunledningsförvaltningen, i samverkan med
Omsorgs- och äldreförvaltningen, genomför arbetet med att se över hur man
kan gå vidare med att öppna upp föreningshuset Fontänen för fler
föreningskategorier och återkommer till kommunstyrelsen med ett förslag
alternativt en återrapportering under 2019.
Kommunledningsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen har
under 2019 utrett frågan vidare genom kontakter med Fontänen angående att
öppna upp föreningshuset Fontänen för fler föreningskategorier i syfte att
skapa ett ideellt utvecklingscentrum. Fontänen är positivt inställda till en
utveckling av verksamheten till ett ideellt utvecklingscentrum.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Både i KFUMs rapport om förutsättningar för ett idéburet utvecklingscentrum
och den förstudie som genomfördes 2016 (KS 2016-545) har ett visst intresse
från föreningslivet konstaterats gällande tjänster på Fontänen, men inte
tillräckligt stort för att utveckla Fontänen till ett idéburet utvecklingscentrum.
Samtidigt framgår att en majoritet av de föreningar som efterfrågat
utvecklandet av ett idéburet utvecklingscentrum föreslår att huvudmannaskapet
ska vara oberoende av kommunen. Initiativet att driva frågan vidare övergår
därmed till civilsamhället.
I linje med vad som framkommit i förstudien, anser
Kommunledningsförvaltningen att en sådan utveckling bygger på tydligt
uttryckt och samordnat intresse från civilsamhället. Då så inte är fallet i nuläget
föreslår Kommunledningsförvaltningen att återrapporteringen godkänns. I och
med återrapporteringen anses ärendet avslutas. Ärendet kan istället aktualiseras
om situationen förändras. Intresse från civilsamhället kan samordnas med
Fontänen. Möjlighet att söka sedvanligt föreningsstöd finns.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Öppna föreningshuset Fontänen för fler föreningstyper, återrapportering
samt avslutande av uppdrag, 2019-12-02
Bilaga - Plan för Idéburet utvecklingscentrum i Linköping, rapport från KFUM, 2018-04-12

3 (4)

Bakgrund
Syftet med 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.”1
Kommundirektören har enligt kommunstyrelsens beslut 2018-09-04 § 322 haft
i uppdrag att tillse att Kommunledningsförvaltningen, i samverkan med
Omsorgs- och äldreförvaltningen, genomför arbetet med att se över hur man
kan gå vidare med att öppna upp föreningshuset Fontänen för fler
föreningskategorier och återkommer till kommunstyrelsen med ett förslag
alternativt en återrapportering under 2019.
Uppdraget föregicks av en rapport som KFUM lämnade över till kommunen i
april 2018, se bilaga till ärendet. Rapporten visade att intresset från
föreningslivet i kommunen inte var tillräckligt stort för att göra om Fontänen
till ett ideellt utvecklingscentrum. I den förstudie som genomfördes 2016
fastslås att det finns ett embryo till hur ett idéburet utvecklingscentrum skulle
kunna se ut, men att en majoritet av de föreningar som efterfrågat utvecklandet
av ett idéburet utvecklingscentrum föreslår att huvudmannaskapet ska vara
oberoende av kommunen. Initiativet att driva frågan vidare övergår därmed till
civilsamhället.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med social- och
omsorgsförvaltningen under 2019 utrett frågan om att göra om Fontänen till ett
ideellt utvecklingscentrum vidare. Enligt representanter för Fontänen finns en
viss efterfrågan från föreningar som i dag inte har tillgång till Fontänens
tjänster. Det handlar främst om att hyra lokaler, postfack samt använda vissa
servicetjänster som kopiering av material. Fontänen är positivt inställda till en
utveckling av verksamheten. I linje med vad som framkommit i förstudien,
anser Kommunledningsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen att
en sådan utveckling bygger på tydligt uttryckt och samordnat intresse från
civilsamhället. Då så inte är fallet i nuläget föreslås att återrapporteringen
godkänns. I och med återrapporteringen anses ärendet avslutas. Ärendet kan
istället aktualiseras om situationen förändras.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för varken Linköpings
kommun, Fontänen eller övriga civilsamhällesaktörer.

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun,
https://www.linkoping.se/contentassets/b7ba64b825fe4c4b89664cbc26a4c4c6/ideburensektor_overenskommelse.pdf?49d2fe
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Kommunala mål
I Överenskommelsen mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun
(KS 2008:844) finns inskrivet att kommunen och idéburen sektor gemensamt
ska utveckla ett idéburet utvecklingscentrum för att stödja utvecklingen av den
idéburna sektorns organisationer. Mål nr ett, Ett attraktivt och tryggt
Linköping, där Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett
socialt hållbart sätt och Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att
göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet.
Jämställdhet
För att kunna utröna påverkan som ett beslut gällande ideellt
utvecklingscentrum skulle ha för jämställdheten i kommunen så skulle
respektive berörd nämn/förvaltning behöva titta på representationen av kvinnor
och män i de föreningar som har tillgång till Fontänen kontra de föreningar
som inte har tillgång till Fontänen.
Samråd
Samråd har skett med föreningshuset Fontänen som ställer sig positiva till en
utveckling av verksamheten såvida den inte får negativ påverkan för befintliga
hyresgäster. Samråd har också skett med tjänsteperson på Social- och
omsorgsförvaltningen som ställer sig positiva till förslaget till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är ej påkallad.
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