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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Sofia Lindholm-Åström

2020-03-06

Dnr SON 2020-127

Social- och omsorgsnämnden

Barn i väntan/ Barn i start (BIV/BIS), ställningstagande till
förlängning av överenskommelse om idéburet offentligt
partnerskap (IOP) mellan Linköpings domkyrkopastorat
och Linköpings kommun.
Förslag till beslut
1. IOP med Linköpings domkyrkopastorat avseende BIV/BIS förlängs med ett
år t o m 2021-03-31 till en kostnad om 530 tkr.
Ärende
Barn i väntan/ Barn i start (BIV/ BIS) startade som ett projekt 2007 av svenska
kyrkan m.fl. Under åren 2015-2016 finansierades verksamheten av
kommunstyrelsen i Linköpings kommun. År 2017 tecknade Omsorgsnämnden
ett idéburet offentligt partnerskap om 530 tkr/år med Linköpings
domkyrkopastorat som förlängdes i december 2018 till och med 31 mars 2020.
Partnerskapet syftar till att utbilda gruppledare och tillhandahålla
samtalsgrupper för asylsökande och nyanlända barn och unga i åldern 7-20 år
och deras föräldrar och syskon.
Insatsen BIV/BIS ger ett socialt stöd till en målgrupp som flera yrkesgrupper
vittnar om har eller riskerar en psykisk ohälsa. BIV/BIS möter hela familjen
och inte minst många män (pappor). Insatsen underlättar även en etableringsoch integrationsprocess i det svenska samhället, då det dokumenterat är enklare
att etablera sig i ett nytt samhälle om man inte samtidigt lider av psykisk
ohälsa.
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Social – och omsorgsförvaltningen föreslår en förlängning av överenskommelsen med ett år till och med 2021-03-31 till en årskostnad om 530 000
kronor vilken finns inrymd i social – och omsorgsnämndens budget.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse BIV/BIS, ställningstagande till förlängning av IOP mellan Linköpings
domkyrkopastorat och Linköpings kommun.docx
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Bakgrund
Barn i väntan/ Barn i start (BIV/ BIS) har funnits i Linköping som
samtalsmetod för asylsökande och nyanlända barn och unga i åldern 7-20 år
sedan år 2007. Det startade som pilotprojekt mellan Svenska kyrkan och
individuell människohjälp och finansierades de första 7 åren via projektmedel
och medel från kyrkan. Därefter beviljade kommunstyrelsen medel för insatsen
under två år (2015-2016). Under sommaren 2016 inkom en ansökan om
förnyade medel till dåvarande omsorgsnämnden. Ett idéburet offentligt
partnerskap skrevs fram mellan omsorgsnämnden och Linköpings
domkyrkopastorat för åren 2017-04-01-2019-03-31.
Syftet med BIV/BIS är att stärka barnets identitet och självkänsla. BIV/BIS ger
barnet möjlighet att lära sig mer om sig själv och förstå vad som händer
inombords och ger barnet redskap att uttrycka sina känslor. Genom dessa
insatser och genom verksamhet riktad även till föräldrar och syskon ges hela
familjen möjlighet att utvecklas och stärka de positiva banden mellan
familjemedlemmarna. Linköpings domkyrkopastorat har ett samarbete med
KFUM Brevik som anordnar ”Världens läger” där flertalet av deltagarna i
gruppverksamheterna deltagit.
Det är dokumenterat enklare att etablera sig i ett nytt samhälle om man inte
samtidigt lider av psykisk ohälsa, varför insatsen är en central del ur ett
integrationsperspektiv.
Resultaten från BIV/BIS visar också att barnen har lättare att tillgodogöra sig
det nya landets skolundervisning när deras tidigare upplevelser har bearbetats.
Aktuell situation
IOP:n förlängdes av Social och omsorgsnämnden i dec 2018 till den 31 mars
2020. Under Höstterminen 2019 har 55 barn och föräldrar uppdelade i 8
grupper fått stöd av verksamheten som beskriver att efterfrågan av insatsen
fortfarande är mycket stor.
De barn som deltar i BIV/BIS hänvisas främst från skolor, men även från
församlingar, föreningar, från tolkar och till viss del även från
socialförvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Insatsen finansieras inom omsorgsnämndens ram.
Kommunala mål
Insatsen knyter an till mål 3: En kommun med höga kunskapsambitioner och
trygga uppväxtvillkor, till mål 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt
och meningsfullt liv samt till mål 7. En sammanhållen kommun med
framtidstro och delaktighet.
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Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Insatsen ges till både pojkar och flickor. Samtalsgrupperna fungerar av
erfarenhet bäst vid blandade grupper.
Uppföljning och utvärdering
Kontinuerlig avstämning sker mellan omsorgs- och äldreförvaltningen och
Linköpings domkyrkopastorat.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat
Social- och omsorgsförvaltningen
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