1 (3)

Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Malin Oliw Karin Granath

2019-10-31

Dnr SON 2019-753

Social- och omsorgsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap IOP med RSMH Fyren
Förslag till beslut
1. Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap tecknas med RSMH
Fyren Linköping enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna överenskommelsen.
Ärende
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 där
RSMH Fyren ingår. Utifrån denna överenskommelse antogs riktlinjer för
upprättande av IOP av kommunstyrelsen i januari 2017.
RSMH Fyren är en lokalförening inom riksförbundet för social och mental
hälsa (RSMH) som erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning och
psykosociala svårigheter möjlighet till social samvaro och aktiviteter.
Verksamheten bygger på deltagarnas egna önskemål och anpassas utifrån deras
egna förutsättningar. RSMH Fyren erbjuder kamratstöd och uppsökande
verksamhet och har cirka 70 medlemmar.
Verksamheten bygger på att personer med egen erfarenhet av psykiatrisk vård
eller psykiatrisk sjukdom stöttar varandra, och utgör därmed ett värdefullt
komplement till kommunens egna insatser.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna överenskommelsen avseende
perioden 2020-01-01 - 2021-12-31 med möjlig förlängning två år i taget.
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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 föreningen RSMH Fyren 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 där
RSMH Fyren ingår. Utifrån denna överenskommelse antogs riktlinjer för
upprättande av IOP av kommunstyrelsen i januari 2017.
RSMH Fyren är en förening som erbjuder personer med psykisk
funktionsnedsättning och psykosociala svårigheter möjlighet till social samvaro
och aktiviteter. Verksamheten bygger på deltagarnas egna önskemål och
anpassas utifrån deras egna förutsättningar. RSMH Fyren erbjuder kamratstöd
och uppsökande verksamhet och har cirka 70 medlemmar.
Föreningen är en lokalförening inom riksförbundet för social och mental hälsa
(RSMH). Verksamheten bygger på att personer med egen erfarenhet av
psykiatrisk vård eller psykiatrisk sjukdom stöttar varandra och kompletterar
därmed kommunens egna insatser.
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.
RSMH har genom sina medlemmar och de ideellt arbetande en unik möjlighet
att ge lättillgängligt och flexibelt stöd till personer med psykisk
funktionsnedsättning och sjukdom. Föreningen utgör därmed ett värdefullt
komplement och mervärde till det arbete som Linköpings kommun kan erbjuda
sina medborgare.
Ekonomiska konsekvenser
Överenskommelsens ekonomiska omfattning är 1 708 000 kr per år.
Överenskommelsen finansieras av social- och omsorgsnämnden med 715 000
kr per år (2019 års prisläge), RSMH Fyren finansierar med 993 000 kr per år
varav 352 000 kr är i omräknade ideellt arbetade timmar. Social och
omsorgsnämndens ekonomiska del finns inom befintlig budget.
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Uppföljning och utvärdering
Avstämning och uppföljning av denna överenskommelse sker minst en gång
per år eller då någon av parterna påkallar behov.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är ej påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen
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