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Uppföljning av IOP med Sionförsamlingen och IOGT-NTO
Linköpings kommun har en överenskommelse i form av en IOP med
Sionförsamlingen och IOGT-NTO. Överenskommelsen gäller under tre år från
och med 2018-01-01 – 2020-12-31.
Bakgrund
Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en samverkansmodell mellan offentlig
verksamhet och civilsamhällets organisationer i frågor som bl.a. rör komplexa
samhällsutmaningar. I Linköping finns sedan 2012 en
samverkansöverenskommelse mellan kommunen och den idéburna sektorn.
Syftet är att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorns organisationer att
utgöra viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen.
Ett av kommunens mål är att linköpingsborna ska ges förutsättningar att leva
ett hälsosamt liv och till en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag
Syfte med överenskommelsen
Linköpings kommun, Sionförsamlingen och IOGT-NTO vill med denna
överenskommelse nå ut till målgrupper som vi gemensamt uppfattar i stor
utsträckning saknar sociala sammanhang och mötesplatser. Detta för att öka
människors delaktighet och främja människors hälsa och välbefinnande.
Målsättningen är att nå människor som lever i socialt utanförskap, ensamhet
och isolering. Erbjuda social samvaro, gemenskap och bygga nätverk som
stärker enskilda. Bidra till att människor får fungerande vardagsrutiner, får
kunskap om och förutsättningar att tillgodose sina medborgerliga rättigheter.
En verksamhet där människor bli sedda, efterfrågade och respekterade för dem
de är. Verksamheten skall bidra till nya upplevelser bryta gamla mönster,
bygga tillit, självförtroende, engagemang och hopp om förändring.
Genom tillgång till en ny social gemenskap, sammanhang och kamratstöd där
det finns en blandning av personer med erfarenhet av social utsatthet som
personer med stabila sociala förhållanden ges möjligheten att skapa en anda av
trygghet, medmänsklighet och framtidstro.
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Uppföljning av överenskommelsen
Sionförsamlingen, IOGT-NTO och omsorgs-och äldreförvaltningen har efter
att överenskommelsen tecknades träffats vid två tillfällen för gemensam dialog
kring hur målsättningen med denna IOP ska nås.
Sionförsamlingen
Till församlingens öppna verksamhet kommer en stor mångfald av människor
såväl yngre som äldre och familjer med olika svårigheter t.ex. psykiatriska och
eller missbruksproblem. När man kommer och söker akut hjälp ställs alltid
frågor om deras sociala situation.
Man ser en ökning från både familjer och ensamma som behöver mat.
Församlingen delar ut matkassar som kan ges ut var femte vecka. En stor del
av personerna som får mat är utlandsfödda. Eventuellt är några av dessa
personer så kallade papperslösa.
Allmänt sett har IOP:n med kommunen skickat signaler in i SION:s
organisation och i viss mån påverkat deras verksamhet. Församlingen har tagit
fram en konkret veckoplanering som ligger till grund för deras arbetsträning
och olika former av social samvaro och samtal. Man erbjuder särskilda mansoch kvinnogrupper utifrån människors olika problem. Grupperna tar sig
gemensamt och med stöd och vägledning av gruppledare sig an och samtalar
om olika livsfrågor.
Kontakt har tagits med resurssamordnare på socialförvaltningen för att ge och
få information. Sionförsamlingen har en del kontakter med HVB-hem som
drivs av LP-stiftelsen. Man anser att de skulle kunna vara till än större nytta
och hjälp och att dessa kontakter skulle kunna utvecklas t.ex. inom ramen för
eftervård för personer som varit i behandling för missbruk. Redan idag stöttar
man enskilda individer i olika myndighetskontakter varav socialförvaltningen
är en.
Besök har också gjorts på Stadsmissionen och på stödboenden inom
Linköpings kommun för att erbjuda ett nyktert/drogfritt sammanhang där även
sysselsättning finns att tillgå.
Omsorgs- och äldreförvaltningen har efterfrågat kunskap om bostadslösa
personer och i vilken mån Sionförsamlingen möter bostadslösa i sin
verksamhet. Uppfattningen i stunden är att många som saknar bostad (i varje
fall missbrukare) löser detta genom att bo runt hos kompisar.
Av de 200 familjer som sökte hjälp under hösten 2019 var 1-2 bostadslösa. För
övrigt känner SION till fem personer på Glyttinge camping, två vuxna män
som bor hos sina mödrar, tre som hoppar runt bland vänner och ett 10-tal
ensamkommande som bor i familjer och vänner.
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I verksamheten finns även möjligheter att arbetsträna. Sedan en tid tillbaka
arbetstränar två personer boende på Glyttinge camping hos församlingen.
Närvaron är oregelbunden men fungerar väl när de kommer. Man har viss
uppsökande verksamhet i så måtto att de försöker hålla kontakt med personer
som ”faller ifrån” eller som deltar sporadiskt i någon verksamhet.
Det som är aktuellt för dagen är planering av församlingens julfirande på
julafton. Man kommer bjuda in brett till julfirande på Cupolen och räknar med
att över 100 personer kommer hörsamma inbjudan.
IOGT-NTO
IOGT-NTO erbjuder öppen verksamheten och kamratstöd i lokaler på
Snickaregatan. Sedan flytten från lokalen i Valla har antalet ”spontanbesök”
ökat. Den öppna verksamheten har öppet måndag – fredag, 5-9 timmar/dag
samt vissa andra dagar och tider. Antalet besökare varierar mellan 2-12
personer/dag. En mindre grupp av dessa är så kallade stammisar. Besökarna
hittar till verksamheten främst via kamrater men även genom tips och
hänvisningar av t.ex. socialförvaltningen, Active omsorg och Stadsmissionen.
Den öppna verksamheten erbjuder enklare frukost måndag-torsdag och enklare
lunch fredagar och fika på alla vardagar, allt till ett lågt pris.
Vid de ”större högtiderna” jul, påsk och midsommar arrangeras aktiviteter och
personer från målgruppen motiveras att delta i förberedelser och genomförande
vilket är mycket uppskattat.
När det närmar sig helgerna jul och nyår är en tid då det är färre besök då
många mår mer eller mindre dåligt och tendenser finns till återfall eller att man
isolerar sig med anledning av julen.
Förutom öppen verksamhet erbjuder IOGT – NTOs även stöd till enskilda via
kamratstöd veckans alla dagar och även på tider när kamratstödslokalen är
stängd. Man fångar upp människor både på staden och i lokalen. Många har
”kommit vidare” ganska snabbt. Kamratstödjarna påpekar att utan lokal hade
det inte skett. Det finns en trygghet för många att lokalen överhuvudtaget finns
även om man inte besöker den regelbundet.
Kamratstödjarna beskriver att de arbetar motiverande och att de är/blir särskilt
viktiga i ”uppstartsfasen” då personer är villiga till förändring. Men även över
tid då man vacklar i sin motivation eller av någon annan anledning mår dåligt.
De blir för enskilda viktiga som trygghetspersoner som kan vara en länk till
andra samhällsinsatser. Kamratstödjarna tror att genom att bygga trygga
relationer och finnas kvar över tid blir de betydelsefulla och viktiga personer
för enskilda. Många av de människor som de kommer i kontakt med har ett
”myndighetsförakt” som de kan hjälpa till att överbrygga. Det är vanligt att

4 (4)

man följer med och hjälper till med olika myndighetskontakter. Vanligtvis
behöver man inte göra så mycket i själva mötet utan det räcker oftast att man
etablerar kontakt och är med som stöd. Kamratstödjarna har också mycket
kontakt med enskilda via olika sociala medier. Det är också relativt vanligt att
anhöriga och/eller kamrater ringer till någon av kamratstödjarna när de känner
oro för någon närstående/kamrat.
De är ett stöd för personer som är på väg till behandlingshem, under vistelsen
och vid hemkomst men även till personer som bor i eget boende, finns på
Stadsmissionens olika öppna verksamheter eller i bor i något av kommunens
stödboenden. Kamratstödjarna är osäkra när det gäller bostadslösa. Deras
uppfattning är att de flesta löser sin situation, åtminstone tillfälligt tak över
huvudet, via olika kamrater och bekanta. De känner t.ex. till personer som bor i
tredje hand. De berättar hur utsatta dessa personer är och hur de kan utnyttjas
på olika sätt. Även personer som har ett boende utnyttjas när de tar emot mer
eller mindre tillfälliga nattgäster som kan ställa till det genom icke önskvärda
beteenden.
Gemensamma utvecklingsområden
 Att ytterligare göra verksamheten känd, hos ex socialförvaltningen –
detta för att kunna erbjuda sig som ”kulturtolk”/brobyggare


Regelbunden avstämning mellan IOGT-NTO och Sionförsamlingen för
att skapa alternativ och valmöjligheter för personerna som
verksamheterna möter.

Både verksamheterna beskriver också en framtida utvecklingsidé där man ser
sig som en aktiv aktör i arbetet att ge enskilda individer ett mer heltäckande
stöd. Detta skulle kunna innebära stöd inom såväl boende, sysselsättning som
fritid.
Ny uppföljning tillsammans kommer ske april/maj 2019.

