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Dnr SON 2019-536

Social- och omsorgsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap IOP Brottsofferjouren i
Linköping
Förslag till beslut
1. Överenskommelse om Idéburet med Offentligt Partnerskap ska tecknas
med Brottsofferjouren i Linköping för perioden 2020-01-01- 2022-12-31
med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.
2. Social- och omsorgsdirektören ges i uppdrag att teckna överenskommelsen.
3. Social och omsorgsförvaltningen ska inför beslut om eventuell förlängning,
senast juni 2022, återrapportera resultatet av överenskommelsens
avstämning och uppföljning.
Ärende
I november 2018 beslutade omsorgsnämnden att säga upp dåvarande avtal med
Brottsofferjouren i Linköping. Detta avtal var finansierat via föreningsbidrag. I
stället uppdrogs omsorgs- och äldreförvaltningen att ta fram en
överenskommelse om samverkan via IOP som skulle ha sin början 2020-01-01.
Syftet med Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är att säkerställa att den
idéburna sektorn kan bedriva verksamhet som kommunen är i behov av under
ekonomiskt trygga och tydliga förhållanden. En IOP förutsätter att båda parter
bidrar till att en verksamhet kan bedrivas, kommunen ger ekonomiska
grundförutsättningar och den ideella parten bedriver nödvändig verksamhet.
Framtagen överenskommelsen syftar till en positiv utveckling för våra
medborgare – flickor, pojkar, kvinnor och män, genom att tillsammans erbjuda
stöd och hjälp till brottsutsatta och deras anhöriga.
Med syfte att bidra till goda förutsättningar för att uppfylla nämndens uppgifte
enligt socialtjänstlagen samt för att skapa en stabil och tydlig verksamhet
föreslås att en överenskommelse upprättas med Brottsofferjouren i Linköping.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Idéburet offentligt partnerskap IOP Brottsofferjouren i Linköping.docx
Idéburet offentligt partnerskap IOP Brottsofferjouren i Linköping.docx

2 (4)

Bakgrund
Linköpings kommuns kommunfullmäktige antog 2012 ”Program för
kommunens samverkan med den idéburna sektorn”. Programmet tydliggör
vikten och betydelsen av ett gott samarbete med idéburna organisationer i syfte
att stötta processen för social och ekonomisk utveckling för olika målgrupper.
Som ett led i överenskommelsen och dess syfte ”att utveckla möjligheterna för
den idéburna sektorns organisationer att utgöra viktiga aktörer inom
välfärdsutvecklingen” beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för Idéburet
offentligt partnerskap så kallad IOP i januari 2016.
Brottsofferjouren i Linköping är en aktör som undertecknat den överenskommelse som finns kopplad till ”Program för kommunens samverkan med
den idéburna sektorn”. Aktuell IOP utgår från denna och de av kommunen
antagna riktlinjer som finns för Idéburet offentligt partnerskap (IOP).
De har en stark lokal förankring och har under de senaste tio åren byggt upp
samverkan med kommun, universitet, polis, region, domstol och försäkringsbolag. Brottsofferjouren finns lokaliserade i polismyndighetens lokaler.
En heltidsanställd samordnare är anställd som tillsammans med ett tiotal
stödpersoner under 2018 haft 868 stödinsatser till vittnen och 130 besök av
brottsoffer.
Idéburna organisationer och det ideella arbetet bygger på ett engagemang och
samlar människor utifrån en tydlig värdegrund. De idéburna kan agera
oberoende och som en självständig aktör vilket ger dem en viktig roll som
röstbärare och opinionsbildare. Detta leder även till att de erövrar en speciell
kunskap inom en särskild fråga eller område. De frivilligas engagemang och
idealitet är i sig ett tecken till att vilja bidra till att skapa förändring, ett
engagemang som är till ett mervärde inom välfärden.
Kommunens ansvar
Kommunerna har huvudansvaret för att stödja personer utsatta för brott. I
Socialtjänstlagens femte kapitel finns särskilda bestämmelser för vissa grupper,
bland annat brottsoffer. Den så kallade brottsofferparagrafen, 5 kap. 11 § SoL.
Socialnämnden har enligt bestämmelsens ett särskilt ansvar att verka för att den
som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Ideella
organisationer blir i detta arbete ett viktigt komplement och ett alternativ till
myndigheternas stödinsatser.
Brottsofferjouren i Linköping
Brottsofferjouren Linköping är en ideell organisation som ger stöd till
brottsoffer, vittnen, samt deras anhöriga i Linköping. Sedan 2002 har
Brottsofferjouren haft uppdrag av Linköpings kommun via avtal, vilket
finansierats med föreningsbidrag. Brottsofferjouren har även
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överenskommelser med närliggande kommuner (Åtvidaberg, Kinda och Ydre).
Den lokala brottsofferjouren är kända och har en stark lokal förankring. Under
de senaste tio åren har de byggt upp lokal samverkan med kommun,
universitet, polis, region, domstol och försäkringsbolag. Brottsofferjouren är
lokaliserad på Polismyndigheten i Linköping där polisen tillhandahåller
kontors- och besöksrum.
I sin verksamhetsberättelse för 2018 redovisar Brottsofferjouren att 403
personer vänt sig till jouren, övervägande delen är kvinnor (62%) mellan 26 –
64 år. Den första kontakten sker företrädesvis av den hjälpsökande själv (66 %)
och därefter är det polisen som tar kontakt för enskilds räkning (34%). Av dem
som söker stöd är majoriteten brottsoffer.
Ekonomiska konsekvenser
Överenskommelsens ekonomiska omfattning beräknas till 1 194 500 kr per år.
Överenskommelsen finansieras av Brottsofferjouren i Linköping med 641 300
kr/år och Social och omsorgsförvaltning med 553 200 kr/år. Social och
omsorgsförvaltningens ekonomiska del finns inom befintlig budget.
Det är fritt för Brottsofferjouren i Linköping att söka medel från andra
finansiärer eller andra samarbetsorganisationer.
Kommunala mål
Trygg och attraktiv kommun
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
Jämställdhet
Överenskommelsen syftar till en positiv utveckling och ökad trygghet för våra
medborgare – flickor, pojkar, kvinnor och män, genom att ge brottsutsatta
personer och/eller vittnen ett snabbt emotionellt och praktiskt stöd.
Uppföljning och utvärdering
Överenskommelsen gäller under tre år från och med 2020-01-01 till och med
2022-12-31 med möjlighet till förlängning ytterligare tre år. Social- och
omsorgsförvaltningen ansvarar för att årligen utvärdera överenskommelsen.
Återrapport till social- och omsorgsnämnden under överenskommelsens sista
år, första kvartalet 2022.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen
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