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Bakgrund till överenskommelsen
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig
sektor och civilsamhällets organisationer i frågor som bland annat rör
komplexa samhällsutmaningar. I Linköping finns sedan 2012 en
överenskommelse mellan kommunen och de idéburna organisationerna där
Svenska kyrkan ingår.
Linköpings kommun har under senare år tagit emot ett stort antal nyanlända
barn och unga. Merparten under åren 2015-2017 var ensamkommande barn
och unga i asylprocessen, men de senaste åren har merparten varit barn och
unga i familjer med uppehållstillstånd. Mottagningsprocessen har berört och
involverat en stor del av den kommunala organisationen och den idéburna
sektorn har kompletterat den offentliga sektorn med ovärderliga insatser för ett
gott mottagande.
I december 2020 fanns 43 asylsökande barn inskrivna i Linköpings kommun,
varav fem var ensamkommande barn utan vårdnadshavare. År 2020 tog
Linköpings kommun emot 144 kommunanvisade personer varav 48 var
kvotflyktingar. 2020-12-01 hade Linköpings kommun tagit emot 61
kommunanvisade barn, varav 50 var barn i familj och 11 var s.k.
ensamkommande barn och unga. Under 2018 och 2019 tog Linköpings
kommun emot ca 240 nyanlända barn varav ca 118 var ensamkommande barn
och unga.
Under 2021 förväntas Linköpings kommun ta emot ca 152 nyanlända personer
(kommuntal), varav ca 40-50% av de kommunanvisade historiskt sett brukar
vara barn. Andelstalet för Linköpings kommun avseende ensamkommande
barn ligger på 15,34 promille av det totala antalet ensamkommande barn till
Sverige, vilket med nuvarande prognos motsvarar ca 12 barn under år 2021
(källa: www.migrationsverket.se).
Med nuvarande prognos för flyktingmottagandet och Linköpings kommuns
kommuntal för nyanlända och andelstal för ensamkommande barn, skulle det
innebära att kommunen förväntas ta emot ca 230 barn kommande tre år, d v s
ca 70-80 nyanlända barn/år. En stor osäkerhetsfaktor för prognoserna är
rådande pandemi som har bromsat flyktingströmmarna i stor utsträckning.
Svenska kyrkans församlingar i stadsdelarna Ryd och Skäggetorp tog redan
2007 initiativ till att starta samtalsgrupper enlig metoden Barn i Väntan/ Barn i
Start (BIV/ BIS) för asylsökande och nyanlända barn och unga. BIV/BIS
startade som ett pilotprojekt mellan Svenska kyrkan och Individuell
Människohjälp (IM) i Linköping och finansierades de första sju åren via
projektmedel och medel från Svenska kyrkan. Därefter beviljade
kommunstyrelsen i Linköping 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 2017-04-012019-03-31. Därefter har överenskommelsen förlängts med ett år i taget.
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Aktörer i överenskommelsen
Denna överenskommelse är upprättad mellan:
Social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun, organisationsnummer
212000-0449 (offentlig sektor).
Svenska kyrkan, Linköpings Domkyrkopastorat, organisationsnummer
252003-0228 (idéburen sektor).
Kontaktpersoner är utvecklingsledare vid social- och omsorgsförvaltningen i
Linköpings kommun och samordnande diakon vid Linköpings
Domkyrkopastorat.
Överenskommelsens utgångspunkter
Överenskommelsen utgår från:
● Linköpings kommuns överenskommelse om samverkan med idéburen
sektor
● Lagstiftning kring målgruppen
Aktörerna i överenskommelsen bär ett gemensamt ansvar för sin del av
insatserna. Social- och omsorgsnämnden bär ansvar för att skapa goda
förutsättningar för god samverkan på olika nivåer med kommunens egna
verksamheter såsom, socialtjänst, skola samt kultur- och fritidsverksamhet.
Värdegrund
Partnerskapet ska bygga på gemensam respekt inför varandras olika
förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit,
lyhördhet och förståelse. De samverkande parterna bör ha en samsyn kring
arbetsmetoder och förhållningssätt. Överenskommelsen bygger på varsam och
respektfull hantering av de offentliga och ideella medel som möjliggör
verksamheten.
Den gemensamma värdegrunden tar sig uttryck i verksamhetens barnsyn och
hur vi bemöter barnet/den unge, och är en förutsättning för att verksamheten
ska lyckas. Den gemensamma värdegrunden som parterna förväntas dela vilar
på:
● FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
● FN:s konvention om barnets rättigheter - barnkonventionen
● CEMR-deklarationen (Europeiska deklarationen för jämställdhet
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)
Samarbeten mellan de samverkande parterna ska präglas av öppenhet och
gemensamt lärande, och parterna förbinder sig att:
● Sträva efter öppet, flexibelt och prestigelöst förhållningssätt till
varandra som samverkansparter.
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● Samverka för ett gemensamt lärande kring målgruppen och för
kunskapsspridning.
Målsättning, syfte och målgrupp
Målsättningen med överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap
avseende Barn i Väntan/Barn i Start (BIV/BIS) är att i samverkan mellan
Linköpings kommun och Linköpings Domkyrkopastorat skapa goda
förutsättningar för asylsökande och nyanlända barn och ungdomar, samt deras
familjer.
Partnerskapet syftar till att ge psykosocialt stöd för att stärka nyanlända barn
och unga i sin identitet och i sitt nya sammanhang. Partnerskapet erbjuder
samtalsstöd i grupp för asylsökande och nyanlända barn och unga i åldern 7-20
år och deras föräldrar, samt att utbilda gruppledare. Målgruppen är barn och
unga 7-20 år samt deras föräldrar som befinner sig i asylprocess eller nyligen
fått uppehållstillstånd.
BIV/BIS är en religiöst och partipolitiskt obunden verksamhet, och som
präglas av professionalitet, engagemang och omtanke.
Barn i Väntan/Barn i Start (BIV/BIS)
BIV/BIS är en sammanfattning av de två verksamheterna ”Barn i Väntan” och
”Barn i Start”, och började som ett pilotprojekt i Malmö 2004 i samarbete
mellan Individuell Människohjälp (IM) och Svenska kyrkan. Projektet visade
sig ge ett gott resultat och spreds därför till andra orter, och en gruppledarutbildning utformades. BIV/BIS är ett pedagogiskt program för barn och unga
(och deras föräldrar) 7-20 år som vill lära sig mer om sig själva och om asyloch integrationsprocessen. BIV (Barn i väntan) är en stödgruppsverksamhet
som riktar sig till barn och unga och barn i asylsökande familjer. BIS (Barn i
start) är motsvarande för barn i familjer som nyligen fått uppehållstillstånd i
Sverige.
Syftet med BIV/BIS är att stärka barnets identitet och självkänsla och öka
förståelsen för det samhälle de lever i. Insatsen ska bidra till att skapa känsla av
sammanhang, och leda till att barnet upplever tillvaron som hanterbar och
meningsfull. Centralt är också att ge barn och unga ett forum för att möta
jämnåriga med liknande erfarenheter. Fokus läggs på barnets egen erfarenhet
där barnets känslor och upplevelser tas på allvar, vilket leder till större
självkänsla och inger framtidshopp.
Sedan 2016 finns metodboken Barn i Väntan/Barn i Start som bygger på
Antonovskis KASAM-begrepp, Feed (Fokuserad emotionell edukativ
debriefing - utifrån teman, ramar och struktur) Cap (Children are people too)
samt Expressive arts/uttryckande konstterapi. Metodmaterialet är framtaget av
BIV/BIS nationella förening, som bildades 2014 för att kvalitetssäkra
gruppledarutbildningen. BIV/BIS-grupperna är indelade efter ålder och
modersmål, och leds av två utbildade gruppledare och en tolk. Grupperna
träffas vid 14 tillfällen en gång i veckan under två timmar. Varje gruppträff har
4

2021-02-17

Dnr SON 2020-127

ett tema utifrån vilket behov barnet har samtalar, målar, skulpterar, leker och
dramatiserar de tillsammans.
2018 togs även ett metodmaterial för parallella föräldragrupper fram, som är
uppbyggt på ett liknande sätt som metodmaterialet för barn och unga. Samtalen
med föräldrarna har sin utgångspunkt i barnperspektivet och utgår från de
teman som barnen arbetat med, tanken är att stärka barnen genom att också
stärka föräldrarna. Syftet är att stötta föräldrarna i föräldrarollen och ge dem
möjlighet att träffa andra som är i samma situation och har liknande
erfarenheter. En stor och viktig del i föräldragrupperna är också att bryta social
isolering och att arbeta för integration i det svenska samhället. Målsättningen är
att föräldrarna ska kunna skapa nya nätverk.
BIV/BIS i Linköping
I all verksamhet som rör integration behövs ett långsiktigt relationsbyggande
och att ett förtroende skapas. BIV/BIS har nu blivit etablerat i Linköping och
många nyanlända känner till verksamheten, i över ett decennium har många
nya relationer och förtroenden skapats. BIV/BIS har bidragit till “trygga rum”
med stabila och trygga ledare där deltagarna kan berätta om saker de inte satt
ord på förut, eller vågar ställa frågor som det annars inte finns forum för.
Gruppledarna har ett stort engagemang, och många har t ex varit beredda att
agera med sitt eget professionella eller personliga nätverk, för att stötta och
hjälpa barn och deras familjer att få kontakter i samhället.
Det har genomförts 29 stödgrupper under åren 2017-2020, varav sex grupper
2017, sju grupper 2018 och 11 grupper 2019. Under 2020 planerades också 11
grupper, av dem slutfördes fem grupper och sex grupper blev tvungna att pausa
pga. Covid-19. Det kommer inte lika många nyanlända barn och familjer till
Linköping som 2015-2017, men ändå upplever gruppledarna att trycket på
BIV/BIS aldrig varit så högt som nu, vilket tros bero på att verksamheten är
etablerad och har hög tillit hos den nyanlända målgruppen.
Många av BIV/BIS deltagare kommer främst från bostadsområdena
Skäggetorp och Berga, och till viss del från Ryd. De barn som deltagit i
BIV/BIS har hänvisats från skolor, men även från församlingar, föreningar,
tolkar och till viss del från social- och omsorgsförvaltningen. Under åren har
samarbeten utvecklats med t.ex. kulturhuset Agora, KFUM Brevik, BRIS samt
studieförbunden ABF och Sensus. Insatsen ges till både pojkar och flickor, och
en jämn könsfördelning eftersträvas i grupperna, likaså en jämn könsfördelning
av gruppledare.
Partnerskapets innehåll
Linköpings Domkyrkopastorat insats
Linköpings Domkyrkopastorat bidrar med ekonomiska medel och ansvarar för
att genomföra minst sex stödgrupper BIV/BIS per år, att rekrytera och utbilda
gruppledare, anordna lokaler, och tillgodose overheadkostnader. Kommunen
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garanteras fyra platser för utbildning av stödgruppsledare per år. Verksamheten
stöds av en styrgrupp i pastoratet som leder verksamheten.
Linköpings kommuns insats
Utöver de ekonomiska medel som Linköpings kommun tillför ska kommunen
möjliggöra för domkyrkopastoratet att vara en del i kommunala nätverk som
berör BIV/BIS samt främja deltagandet för föreningen vid kommunala
arrangemang. Kommunen ska även bidra aktivt till rekrytering av barn/unga
och föräldrar till stödgrupperna, samt till rekrytering av gruppledare.
Gemensamt ansvar:
Båda parter beskriver verksamheten BIV/BIS på sina respektive webbplatser.
En aktivitetsplan för övriga kommunikationsinsatser upprättas gemensamt för
den period som överenskommelsen avser. Insatserna ska syfta till ökad
kännedom om BIV/BIS, att rekrytera barn/unga föräldrar till verksamheten
samt att rekrytera gruppledare. Kommunikationsinsatserna ska utvärderas i
samband med uppföljning av överenskommelsen om IOP varje halvår.
Uppföljning
Uppföljning av denna överenskommelse kommer ske minst en gång per halvår,
eller oftare om det finns behov för det. Social- och omsorgsförvaltningen
ansvarar för att bjuda in till uppföljningsmöten. Berörda aktörer bidrar med
underlag till denna uppföljning, som ska dokumenteras. Syftet med
uppföljningen är att gemensamt utvärdera resultatet i förhållande till överenskommelsens målsättning, samt få underlag till att utveckla partnerskapet.
Ekonomi
Överenskommelsen finansieras av social- och omsorgsnämnden med 310 500
kr per år (2021 års prisläge) och samt av domkyrkopastoratet med 168 000 kr
per år. Utbetalning sker från social- och omsorgsnämnden i Linköpings
kommun till Linköpings Domkyrkopastorat en gång per år. Om kommunen
inte nyttjar de fyra utbildningsplatserna för gruppledare varje år återbetalar
domkyrkopastoratet de utbetalda medlen som inte använts för det specifika
ändamålet.
Period för överenskommelsen
Överenskommelsen gäller två år från och med 2021-04-01 till och med 202303-31. Om någon av parterna vill träda ur överenskommelsen ska det meddelas
skriftligen, med en uppsägningstid på sex månader.
Underskrifter
Linköping 2021-03-xx
För socialnämnden

För Linköpings Domkyrkopastorat

Linda Ljungqvist

Karolina Einehag
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