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Dnr SON 2020-127

Social- och omsorgsnämnden

Barn i väntan/barn i start (BIV/BIS), överenskommelse
om Idéburet Offentligt Partnerskap med Linköpings
domkyrkopas barn
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Nuvarande Idéburet Offentligt Partnerskap med Linköpings domkyrkopastorat avseende BIV/BIS sägs upp med upphörande 2021-04-01.
2. Social- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden
med förslag till ny överenskommelse med Linköpings domkyrkopastorat
från och med 2021-04-01.
Ärende
Linköpings kommun, genom social- och omsorgsnämnden, har under de
senaste fyra åren haft en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
(IOP) med Linköpings domkyrkopastorat avseende barn i väntan/barn i start
(BIV/BIS), vilket är en verksamhet som stöttat barn och unga i asylprocess och
efter uppehållstillstånd i det nya landet, Sverige.
Nuvarande IOP bygger på flyktingvågen 2015, då Linköping tog emot många
ensamkommande barn och familjer. Målgruppen är barn i åldern 7-20 år i
asylprocess eller som nyligen fått uppehållstillstånd. I och med att antalet
flyktingar och ensamkommande barn minskat de senaste åren behöver en
översyn av IOP:en, dess målgrupp och nivå på ersättning genomföras.
Verksamheten som bedrivs inom ramen för BIV/BIS är viktig utifrån ett
integrationsperspektiv.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Med anledning av social- och omsorgsnämndens åtgärdsplan för att minska
nämndens kostnader behöver en översyn göras av samtliga verksamheter och
IOP:er inom nämndens ansvarsområden.
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Förvaltningen föreslår därför att nuvarande IOP sägs upp och att förvaltningen
får i uppdrag att göra en ny överenskommelse med Linköpings
domkyrkopastorat då det finns anledning att se över nuvarande målgrupp och
insatsens omfattning och inriktning.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – IOP Barn i väntan, barn i start.docx., 2020-09-30
Eventuella bilagor

3 (5)

Bakgrund
Linköpings kommun, genom Social- och omsorgsnämnden, har under fyra år
haft ett idéburet offentligt partnerskap med Linköpings domkyrkopastorat
avseende barn i väntan/barn i start (BIV/BIS). Under dessa år har
verksamheten utvecklats genom en ömsesidig relation mellan de båda parterna
med regelbundna avstämningar.
Verksamheten BIV/BIS innebär gruppverksamhet för barn i asylprocess (i
väntan) och barn med uppehållstillstånd (barn i start). Gruppverksamheten
baseras på en psykosocial gruppmetod framtagen i ett pilotprojekt mellan
individuell människohjälp och svenska kyrkan under år 2007 för barn och unga
i åldern 7-20 år. Därefter har det finansierats av olika parter. Stödverksamheten
kombinerar teman som flykt, det nya landet och framtid utifrån samtal, kreativa
verktyg och lek. Kombinerat med detta har det också funnits syskon- och
föräldragrupper.
Verksamheten har använts flitigt då en bearbetning av situationen barnet/
familjen befunnit sig i har setts som en viktig förutsättning för vissa att påbörja
integrationen i det nya landet.
En särskild kontakt har knutits med vissa grupper såsom den somaliska och den
uguriska gruppen. Barnens föräldrar har haft stor tilltro till verksamheten och
har involverats i gruppverksamhet och lägerverksamhet tillsammans med bland
andra KFUM Brevik. Framförallt har somaliska pappor vurmat för insatsen,
men i dagsläget är två vuxengrupper för syriska föräldrar igång.
Flera skolor, främst Skäggetorpsskolan, Bäckskolan och Anders Ljungstedts
gymnasium har anvisat barn till BIV/BIS. Samarbetet med kommunen har
bland annat inneburit att kommunen på sin webbplats har skrivit nyheter och
spridit information om gruppledarutbildningar bland kommunanställda, så att
verksamheten skulle få växa och möta efterfrågan av barn och unga som
behövt den. Det har under alla dessa fyra år funnits en kö av barn som velat gå,
men som på grund av gruppledarbrist inte kunnat tillgodoses direkt. I dagsläget
är det en majoritet av anställda inom kyrkan och inom kommunen som är
gruppledare för de aktuella grupperna.
Under hösten -20 är sju grupper igång med omväxlande mellanstadiebarn,
ensamkommande unga, samt vuxna/föräldrar. På grund av covid-19 har antalet
deltagare per grupp hållits nere till 5-6 personer istället för som annars 10
personer. Ett samarbete med Agora har inletts som genererat två filmgrupper,
för att göra sin berättelse hörd. För tillfället finns också en utställning om
barnens röster i Skäggetorps kyrka som så småningom ska visas på Agora.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för IOP:en är 530 tkr per år. Med hänvisning till förändringar i
mottagandet av ensamkommande och flyktingar, samt den åtgärdsplan som
social- och omsorgsnämnden beslutat om för att dämpa kostnadsökningen,
behöver en genomlysning ske av IOP:en.
Kommunala mål
Målområde medborgaren innehåller målet: hög kunskap med skolor i framkant.
Under denna rubrik står det att ”Linköping är den bästa kommunen för barn
och unga att växa upp i.”
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Barn i väntan/ barn i stöd vänder sig till både asylsökande och nyanlända
flickor som pojkar, mammor som pappor. Det arbete som sker inom ramen för
BIV/BIS ger både barn och vuxna möjligheter till en bättre integration i
samhället.
Samråd
Kultur- och fritidsförvaltningen bistår med lokaler på Agora, för en av
gruppverksamheterna. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har
medarbetare som utbildat sig till gruppledare för verksamheten.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker genom dialog med domkyrkopastoratet för att följa upp
verksamheten.
Social- och omsorgsförvaltningens helhetsbedömning
Verksamheten BIV och BIS har funnits i 13 år, de senaste fyra åren har socialoch omsorgsnämnden finansierat verksamheten genom en s.k. IOP.
Verksamheten med sina grupper för både barn, ungdomar och föräldrar/vuxna,
är uppskattad och ger målgruppen möjligheter att bearbeta upplevelser från
flykten, samt möjliggör integration i det svenska samhället.
När IOP: tecknades hade Sverige och Linköping ett stort mottagande av både
ensamkommande barn och asylsökande. Antalet har därefter minskat och det
finns därför anledning att se över nuvarande IOP och revidera den utifrån
aktuella förutsättningar.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt medbestämmandelagen 19 § har lämnats.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Linköpings domkyrkopastorat
Utbildningsförvaltningen

