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Barn- och ungdomsnämnden
Social- och omsorgsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap med Novahuset
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med föreningshuset
Novahuset godkänns.
2. Utbildningsdirektören ges rätt att tillsammans med social- och
omsorgsdirektören teckna, IOP-överenskommelse, med föreningen
Novahuset avseende perioden 2021-01-01 – 2023-12-31.
3. Besluten gäller under förutsättning att social-och omsorgsnämnden fattar
motsvarande beslut.
Förslag till social- och omsorgsnämnden beslut
1. Överenskommelse om Idéburet offentligt Partnerskap med föreningen
Novahuset godkänns.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att tillsammans med
utbildningsdirektören teckna, IOP- överenskommelse, med föreningen
Novahuset avseende perioden 2021-01-01 - 2023-12-31.
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3. Besluten gäller under förutsättning att barn- och ungdomsnämnden fattar
motsvarande beslut.
Ärende
Barn- och ungdomsnämnden och social- och omsorgsnämnden beslutade på
sina sammanträden i december 2019 att gemensamt ingå en IOPöverenskommelse med Novahuset. Fokusområde har varit att utveckla arbetet
med att förebygga, upptäcka och hantera sexuellt våld bland personer med
psykiska/ kognitiva funktionsvariationer som generellt löper stor risk för
utsatthet. Parallellt med att nå fler i den målgruppen vänder sig Novahuset till
yrkesverksamma inom socialtjänsten som bland annat möter denna sårbara
grupp.
Nämnderna beslutade att prova samarbete enligt denna modell under ett år.
Efter utvärdering av samarbetet skulle en överenskommelse eventuellt kunna
slutas över en längre period.
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Utvärderingar som gjort av Novahuset själva och av de kommunala
verksamheter som deltagit i samarbetet har visat att det finns ett mervärde för
verksamheterna av samarbete i denna form.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och Social- och
omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till ytterligare samverkan och anser att
det är ett viktigt steg för att möta utmaningarna med sexuellt våld och
kränkningar. Detta särskilt då det i tidigare samarbete mellan parterna
uppmärksammats ett mönster av att ju fler elever som Novahuset träffar, ju fler
stödsökande tar kontakt genom de stödkanaler som erbjuds. Det finns ett behov
av en sammanhållen process för de unga som är/har varit utsatta för sexuellt
våld och kränkningar.
Utbildningsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att
respektive direktör ges i uppdrag att teckna ett fortsatt idéburet offentligt
partnerskap, IOP- överenskommelse, med föreningen Novahuset för perioden
2021-01-01 - 2023-12-31. Linköpings kommun föreslås bidra med 1 110 tkr
exklusive moms under samverkansperioden.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Idéburet offentligt partnerskap med Novahuset, 2020-10-01
Idéburet offentligt partnerskap Novahuset - Linköpings kommun
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Bakgrund
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig
verksamhet och civilsamhällets organisationer i frågor som bl a 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.
Sexuella övergrepp och kränkningar har varit ett samhällsproblem under lång
tid. Frågor om sexualitet, identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar
är en del av det centrala innehållet i kursplanen för ämnet biologi i
grundskolan. För att problemet med sexuellt våld ska kunna bemötas behöver
alla vuxna samt elever på skolan få ökad kompetens inom området.
Frågor om kvinnofrid i vilket sexuellt våld, prostitution, människohandel och
trafficking för sexuella ändamål ingår är frågor som både anställda inom
socialtjänsten och skolan i Linköping behöver vara medvetna om för att
förebygga, upptäcka och ge stöd eller skydd till utsatta.
Novahuset är en ideell förening som arbetar stödjande, förebyggande och
uppsökande mot sexuellt våld; det finns stödfunktioner för utsatta rörande
sexuellt våld samt stöd och rådgivning till anhöriga och yrkesverksamma.
Novahusets förebyggande insatser är riktade till skola, vårdnadshavare samt
yrkesverksamma och syftar till att utbilda kring frågor som rör sex, internet och
sexuellt våld. Föreningen bedriver uppsökande arbete i krogmiljö samt på
internet.
Ekonomiska konsekvenser
Såväl Novahuset som Linköpings kommun är med och finansierar denna
överenskommelse.
Överenskommelsen finansieras med att barn och ungdomsnämnden bidrar med
660 tkr exklusive moms under partnerskapsperioden. Social- och
omsorgsnämnden bidrar med 450 tkr kronor exklusive moms under
partnerskapsperioden. Finansiering sker inom ramen för respektive nämnds
internbudget.
Novahuset bidrar med verksamhetsutveckling, samordning av föreläsare,
volontärer och transporter till ett värde om totalt 1 650 tkr under
partnerskapsperioden.
Kommunala mål
Linköpings kommun har tagit fram ett program för samverkan med den
idéburna sektorn. Programmet omfattar både organisationer och aktörer utan
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formell organisation, t.ex. olika nätverk. Kommunen har även, tillsammans
med en referensgrupp från idéburen sektor, tagit fram en överenskommelse.
Länk till information om kommunens program för samverkan med den
idéburna sektorn samt överenskommelsen:
http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/samarbete/ideburen-sektor/
Linköpings kommun antog handlingsplanen ”Hot och våld – i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck” år 2018. Relevant målområde inom
denna handlingsplan för båda berörda förvaltningar är “Ett hälsofrämjande och
förebyggande arbete för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck”. Detta partnerskap syftar till att förstärka följande
målområden i handlingsplanen.
Barn- och ungdomsnämndens mål:
• Maximalt lärande
• Likvärdiga möjligheter
• Lust och engagemang
Social- och omsorgsnämndens mål:
• Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler
kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och
gemenskap.
• Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och
delaktighet oavsett utförare.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Sexuella övergrepp och kränkningar har varit ett samhällsproblem sedan lång
tid tillbaka. Frågor om sexualitet, identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och
ansvar är en del av det centrala innehållet i kursplanen för ämnet biologi i
grundskolan. För att problemet med sexuellt våld ska kunna bemötas behöver
elever, vårdnadshavare och yrkesverksamma få en ökad kompetens inom
området. Utbildningsförvaltningen har ställt sig positiva till ytterligare
samverkan med Novahuset och anser att det kan vara ett viktigt steg för att
möta utmaningarna med sexuellt våld och kränkningar. Novahusets
stödfunktioner vänder sig till alla som utsatts för sexuellt våld samt anhöriga.
Ett utvecklingsområde som uppmärksammats i detta IOP är att nå fler individer
med psykiska/ kognitiva funktionsvariationer, som löper en särskild risk för
sexuell utsatthet. Parallellt kompletteras IOP:n med att informera/
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kompetensutveckla fler yrkesverksamma inom socialtjänst om sexuellt våld
och främst de som möter och jobbar med individer med psykiska/ kognitiva
funktionsvariationer.
Samråd
Då varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling bedöms lämpligt för
ifrågavarande verksamhet och då båda parter bidrar med insatser av
ekonomiskt värde till överenskommelsen bedöms den utgöra en godtagbar IOP.
Samråd har skett med juridikenheten som inte har något att erinra mot
förslaget.
Uppföljning och utvärdering
Utvärdering görs gemensamt efter avslutad insats på respektive skola.
Kvartalsvis görs en avstämning avseende insatserna i skolan, stödinsatserna till
målgruppen våldsutsatta samt utbildningsinsatser/rådgivning kopplat till
yrkesverksamma inom socialtjänsten. Syftet med avstämningen är att utvärdera
resultatet i förhållande till överenskommelsens målsättning.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen

Anders Jolby

Linda Ljungqvist
Beslutet skickas till:
Novahuset
Barn- och ungdomsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Områdeschefer grundskola
Enhetschef för Berzeliusskolan
Enhetschef för Folkungaskolan
Enhetschef för Sektionen för resurs och
stödverksamhet
Affärsområdeschefer på Leanlink Råd
och stöd
Avdelningschefer på social- och
omsorgsförvaltningen

