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Social- och omsorgsnämnden

Social gemenskap, sammanhang och kamratstöd,
förlängning av ett Idéburet offentligt partnerskap med
Pingstförsamlingen och IOGT-NTO.
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Uppföljningen godkänns.
2 Nuvarande överenskommelse/IOP förnyas och gäller tre år till och med
2023-12-31
3. Social-och omsorgsdirektören ges i uppdrag att teckna överenskommelsen.
4. En rapport för utgången av överenskommelsen delges nämnden årligen
med start under första kvartalet 2021
Ärende
Dåvarande omsorgsnämnden godkände den 20 december 2017 en IOP med
Sionförsamlingen och IOGT-NTO i Linköping. Överenskommelsen gällde
under tre år från och med 2018-01-01 – 2020-12-31. I samband med beslutet
gav Omsorgsnämnden omsorgskontoret även i uppdrag att återrapportera
utfallet av överenskommelsen.
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Överenskommelsen syftar till att nå människor som lever i socialt utanförskap,
ensamhet och isolering och erbjuda dem social samvaro, gemenskap samt
främja byggandet av nätverk som stärker enskilda. Målsättningen är att
människor får fungerande vardagsrutiner, samt kunskap om och förutsättningar
att tillgodose sina medborgerliga rättigheter. Verksamheten skall för
målgruppen bidra till nya upplevelser bryta gamla mönster, bygga tillit,
självförtroende, engagemang och hopp om förändring.
Vid årsskiftet 2020/21löper nuvarande överenskommelse ut. Parterna inom
överenskommelsen har träffats regelbundet för gemensam dialog kring hur
målsättningen med IOP ska nås.
Social- och omsorgsförvaltningens bedömning är att IOPn fyller sitt syfte och
arbetat mot sina mål för avsedd målgrupp. Social- och omsorgsförvaltningen
föreslår att nämnden tecknar en ny överenskommelse/IOP med samma innehåll
och förutsättningar för ytterligare tre år.
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