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Social- och omsorgsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med IFS Trappan
Förslag till beslut
1. Överenskommelse om Idéburet med Offentligt Partnerskap tecknas med
IFS Trappan Linköping enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna överenskommelsen.
Ärende
Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd (IFS)
Linköping bedriver studieverksamheten Trappan för personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
Föreningen erbjuder små studiegrupper och social gemenskap under
handledning av handledare/lärare. Deltagarna är aktiva i de ämnesområden
som de själva önskar och har möjlighet att påverka utbudet av ämnen och
aktiviteter. Ämnen som erbjuds är bland annat data, samhällsorientering,
svenska, och lättgympa. Föreningen har även en kolonilott i Valla
koloniområde där deltagarna hjälper till med skötsel av kolonilotten. Antalet
personer som deltar i studieverksamheten är ca 70 per år. IFS Trappan erbjuder
även anhörigstöd till vuxna och yngre anhöriga genom exempelvis seminarier,
föreläsningar och konferenser.
Genom lättillgängligt stöd och möjlighet till studier i deltagarnas egen takt och
utifrån psykiskt mående tillhandahåller IFS Trappan ett värdefullt komplement
till de öppna verksamheter som Linköpings kommun erbjuder målgruppen med
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och deras anhöriga.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna överenskommelsen.
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Bakgrund
I november 2018 gav dåvarande omsorgsnämnden omsorgs- och
äldreförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till överenskommelse om
samverkan mellan omsorgsnämnden och intresseföreningen IFS Trappan
utifrån en allmän översyn av hur stödet till föreningar ska bedrivas i framtiden.
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 antogs riktlinjer för upprättande av IOP av
kommunstyrelsen i januari 2017.
Målet med 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.
IFS Linköping (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska
tillstånd) bedriver studieverksamheten Trappan för personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
IFS Trappan erbjuder små studiegrupper och social gemenskap under
handledning av handledare/lärare. Deltagarna är aktiva i de ämnesområden som
de önskar och har möjlighet att påverka utbudet av ämnen och aktiviteter.
Ämnen som erbjuds är bland annat data, samhällsorientering, svenska, och
lättgympa. Föreningen har även en kolonilott i Valla koloniområde där
deltagarna hjälper till med skötsel av kolonilotten. Antalet personer som deltar
i studieverksamheten är ca 70 per år. IFS Trappan erbjuder även anhörigstöd
till vuxna och yngre anhöriga genom exempelvis seminarier, föreläsningar och
konferenser.
Genom lättillgängligt stöd och möjlighet till studier i deltagarnas egen takt och
utifrån psykiskt mående tillhandahåller IFS Trappan ett värdefullt komplement
till de öppna verksamheter som Linköpings kommun erbjuder målgruppen med
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och deras anhöriga.
Ekonomiska konsekvenser
Överenskommelsens ekonomiska omfattning är 1 562 000 kr per år
(2019 års nivå). Social- och omsorgsnämnden bidrar med 1 166 000 kr.
IFS Trappan finansierar med 396 000 kr per år i omräknade ideellt arbetade
timmar. Social och omsorgsnämndens ekonomiska del finns inom befintlig
budget.
Uppföljning och utvärdering
Avstämning och uppföljning av denna överenskommelse sker minst en gång
per år eller då någon av parterna påkallar behov.

3 (3)

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är ej påkallad.
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