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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Liselott Borg

2019-09-26

Dnr SON 2019-911

Social- och omsorgsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap IOP Funktionsrätt
Linköping
Förslag till beslut
1. Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap ska tecknas med
Funktionsrätt Linköping för perioden 2020-01-01- 2022-12-31 med
möjlighet till förlängning två år i taget.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna överenskommelsen.
Ärende
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig
verksamhet och civilsamhällets organisationer. Målet med en IOP är att
säkerställa att den idéburna sektorn kan bedriva verksamhet som kommunen är
i behov av under ekonomiskt trygga och tydliga förhållanden.
Funktionsrätt Linköping är ett samarbetsorgan för 19 handikappföreningar i
Linköping som verkar för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna
vara delaktiga i samhället på lika villkor som andra. De har under flera år varit
en viktig aktör i Linköpings kommun och sitter bland annat med i Linköpings
kommunala Råd för funktionshinder och delaktighet (RFD) vars uppgift att ge
råd till kommunens nämnder i frågor som rör personer med nedsatt
funktionsförmåga.
Det föreslagna partnerskapet har som mål att verka för ökad delaktighet och
tillgänglighet för personer med funktionshinder. Inom överenskommelsen ingår
att utveckla delaktighets- och tillgänglighetsarbetet genom att nå nya
målgrupper, ta fram nya arbetsmetoder och utveckla arenor.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna överenskommelsen avseende
perioden 2020-01-01 - 2022-12-31 med möjlig förlängning två år i taget.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Överenskommelse IOP Funktionsrätt LinköpingÖverenskommelse IOP
Funktionsrätt Linköping
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Bakgrund
År 2019 sågs reglerna för föreningsbidraget över i syfte att rättssäkra och
förenkla. Översynen resulterade i förändringar av föreningsbidraget. Innan
översynen fanns två kostnadsposter som enbart kunde sökas av Funktionsrätt
Linköping. De togs bort eftersom det inte ansågs vara förenligt med
kommunallagen. I samband med detta tog Funktionsrätt Linköping kontakt
med Social- och omsorgsförvaltningen för att föra fram önskemål om en
närmare samverkan med kommunen för att kunna fortsätta arbeta med
delaktighets- och tillgänglighetsfrågor. Förvaltningen började då undersöka
möjligheten att ingå ett idéburet offentlig partnerskap med Funktionsrätt
Linköping.
IOP
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig
verksamhet och civilsamhällets organisationer i frågor som bland annat rör
komplexa samhällsutmaningar. I Linköping finns sedan 2012 en
samverkansöverenskommelse mellan kommunen och den idéburna sektorn.
Utifrån denna överenskommelse har även riktlinjer för upprättande av IOP
antagits av kommunstyrelsen i januari 2017.
Målet med en 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.
Delaktighets- och tillgänglighetsfrågor
År 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor
med funktionsnedsättning. FN-konventionen syftar till att främja, skydda och
säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer
med funktionsnedsättning. Eftersom Sverige har antagit konventionen är vi
juridiskt bundna av konventionens innehåll
Linköpings kommuns har flera övergripande mål som berör delaktighet och
tillgänglighet. (se Allians för Linköpings kommunövergripande mål 2019-2022
mål 1, 6 och 7)
Målen säger bland annat att alla människor i Linköping ska ha likvärdiga
möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv efter egna drömmar.
Det ska finnas goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv och
Linköpings kommun ska skapa goda och trygga uppväxtvillkor för alla barn
och unga. Linköpings invånare har förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och
ha en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och har möjlighet att
nå sin fulla potential
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Genom hög tillgänglighet, såväl fysisk som digital, kan alla ta del av
kommunala välfärdstjänster.
Förutom de kommunövergripande målen så har Linköpings kommun också ett
funktionshinderpolitiskt program vars syfte är att förtydliga vad Linköpings
kommun ska uppnå för att öka delaktigheten för personer med
funktionsnedsättning. Programmet är ett styrdokument för alla kommunens
nämnder, kommunala styrelser och bolag och ska stimulera och vara ett
redskap för att uppnå helhetssyn och gemensamt förhållningssätt i kommunen.
Linköpings kommun har även ett råd för funktionshinder och delaktighet där
samarbetsorganet Funktionsrätt Linköping ingår.
För att uppnå de kommunala målen och styrdokumentet behövs både kunskap
och erfarenhet vilket Funktionsrätt Linköping kan bidra med.
Funktionsrätt Linköping är ett samarbetsorgan för 19 handikappföreningar i
Linköping som verkar för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna
vara delaktiga i samhället på lika villkor. De har under flera år varit en viktig
aktör i Linköpings kommun och de sitter bland annat med i Linköpings
kommunala Råd för funktionshinder och delaktighet (RFD) som har till uppgift
att ge råd till kommunens nämnder i frågor som rör personer med nedsatt
funktionsförmåga.
Partnerskapet
Partnerskapet mellan Linköpings kommun och Funktionsrätt Linköping har
som mål att verka för ökad delaktighet och tillgänglighet för personer med
funktionshinder.
Inom överenskommelsen ingår att utveckla delaktighets- och
tillgänglighetsarbetet genom att nå nya målgrupper, ta fram nya arbetsmetoder
och utveckla arenor.
Linköping kommun ska:
-

bidra med ekonomiska medel
vara en aktiv samverkanspartner

Funktionsrätt Linköping ska:
-

ingå i Rådet för delaktighet (RFD)
samordna och stötta föreningslivet i delaktighets- och
tillgänglighetsfrågor
vara en länk mellan kommun och föreningsliv i dessa frågor.

Linköpings kommun och Funktionsrätt Linköping ska tillsammans:
-

utveckla arbetet kring delaktighet och tillgänglighet
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-

identifiera nya behov och målgrupper
utveckla arbetssätt och arenor

Ekonomiska konsekvenser
Överenskommelsens ekonomiska omfattning är 630 000 kr per år. Social- och
omsorgsnämnden finansierar den med 380 000 kr per år (2019 års prisläge) och
Funktionsrätt Linköping finansierar med 250 000 kr per år.
Förslaget ryms inom social- och omsorgsnämndens befintliga budget.
Kommunala mål
Ett delaktigt Linköping – Linköpings funktionshinderspolitiska program
Kommunfullmäktiges övergripande mål:
1. Trygg och attraktiv kommun Linköping är en kommun där invånarna
känner sig trygga och har framtidstro. Satsningar på arbete, skola och
fritidsaktiviteter och samarbete med näringsliv och föreningsliv har
byggt en attraktiv kommun där alla människor har likvärdiga
möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv efter egna
drömmar. Blandningen av boendeformer i olika delar av kommunen har
minskat boendesegregationen och trångboddheten. Alla har råd att bo i
Linköping.
6. Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Linköpings kommun skapar goda och trygga uppväxtvillkor för alla
barn och unga. Barn och unga får den utbildning och det stöd de
behöver i en likvärdig skola som uppmuntrar alla till lust, engagemang
och lärande. Sociala insatser är förebyggande och har barn i fokus.
Linköpings invånare har förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och ha
en menings-full tillvaro med inflytande över sin vardag och har
möjlighet att nå sin fulla potential
7. Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet Invånare i Linköping
som är i behov av extra stöd i vardagen har en god livskvalitet genom
att stöd-, vård- och omsorgsinsatser är av hög kvalitet och skapar
trygghet och ger självbestämmande till individen. Genom hög
tillgänglighet, såväl fysisk som digital, kan alla ta del av kommunala
välfärdstjänster.
Jämställdhet
Inom ramen för partnerskapet ryms delaktighet och tillgänglighet för kvinnor
och män, flickor och pojkar.
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Uppföljning och utvärdering
Avstämning och uppföljning av överenskommelsen sker systematiskt fyra
gånger per år eller om någon av parterna påkallar behov.
Social- och omsorgsförvaltningen ska årligen, med start i januari 2021,
rapportera till Social- och omsorgsnämnden hur genomförandet av
överenskommelsen bidrar till att nå målsättningen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är ej påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Funktionsrätt Linköping

