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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
Domkyrkopastorat
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap med Linköpings
Domkyrkopastorat avseende Barn i väntan/Barn i start (BIV/BIS) för
perioden 2021-04-01-2023-03-31 godkänns.
Ärende
Det har tidigare under flera år funnits en överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap mellan Linköpings kommun och Linköpings
Domkyrkopastorat avseende Barn i väntan/Barn i start (BIV/BIS). I november
2020 tog social- och omsorgsnämnden beslut om att detta IOP skulle sägas upp
med upphörande 2021-04-01. Social- och omsorgsförvaltningen gavs i uppdrag
att återkomma till nämnden med förslag på ny överenskommelse från och med
2021-04-01. I dialog med domkyrkopastoratet, utifrån förändrade
förutsättningar, har ett underlag för en ny överenskommelse tagits fram.
Linköpings kommun har tagit emot ett stort antal nyanlända barn och unga på
senare år. Merparten under 2015-2017 var ensamkommande barn och unga,
men de senaste åren har merparten varit barn och unga i familjer som nyligen
fått uppehållstillstånd.
Partnerskapet med domkyrkopastoraret syftar till att ge psykosocialt stöd för att
stärka barn och unga i sin identitet och i sitt nya sammanhang genom att
erbjuda samtalsstöd i grupp för nyanlända barn och unga 7-20 år och deras
föräldrar, samt att utbilda gruppledare.
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Beslutsunderlag:
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Bakgrund
Linköpings kommun har tagit emot ett stort antal nyanlända barn och unga på
senare år. Merparten under åren 2015-2017 var ensamkommande barn och
unga i asylprocessen, men de senaste åren har merparten varit barn och unga i
familjer som nyligen fått 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.
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.
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.
Ekonomiska konsekvenser
Insatsen finansieras inom social – och omsorgsnämndens ram.
Kommunala mål
Insatsen knyter an till målområde Samhälle: Ett Linköping med rikt kultur-,
fritids- och idrottsliv, och till målområde Medborgare: Välfärdstjänster med
hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum och Stark gemenskap och
människor i arbete.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Insatsen ges till både pojkar och flickor, och en jämn könsfördelning
eftersträvas i stödgrupperna, likaså en jämn könsfördelning av gruppledare
Uppföljning och utvärdering
Överenskommelsen kommer att följas upp minst en gång per halvår, eller
oftare om behov finns. Social- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att bjuda
in till uppföljningsmöten
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 MBL har lämnats.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Linköpings Domkyrkopastorat

