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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 samverkansöverenskommelse mellan kommunen och den
idéburna sektorn. Utifrån denna överenskommelse antogs riktlinjer för upprättande av IOP av
kommunstyrelsen i januari 2017.
Målet med IOP är att säkerställa att den idéburna sektorn kan bedriva verksamhet som
kommunen är i behov av under ekonomiskt trygga och tydliga förhållanden. En IOP förutsätter
att båda parter bidrar till att en verksamhet kan bedrivas, kommunen ger ekonomiska
grundförutsättningar och den ideella parten bedriver nödvändig verksamhet. För ideella
organisationer erbjuder IOP en långsiktighet som främjar kvalitet och utveckling. För
Linköpings kommun är partnerskap en möjlighet att medverka till sociala innovationer och
alternativa former av sättet att utföra tjänster och sätt att lösa samhällsproblem. Partnerskap
med IOP kan därigenom stimulera och utveckla metoder för att möta samhällsbehov som
kommunen annars inte ensamt skulle möta.
Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla andra barn. Men barn med
funktionsnedsättning och deras familjer kan behöva mer stöd från samhället för att uppnå
jämlika levnadsförhållanden. Kommunerna bär huvudansvaret för att skapa goda livsvillkor
för alla barn och ungdomar. Rätt till trygga, meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter
ingår som en av många viktiga delar som kräver flera aktörers medverkan för att ge bästa
möjliga utbud för barn och unga med funktionshinder.
KFUM Linköping bedriver verksamheten Funkis som är en mötesplats kombinerad med ett
anpassat lekrum som främst vänder sig till barn mellan 3 till 11 år med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer. Verksamheten är ett värdefullt komplement
till kommunens egna verksamheter. Funkis erbjuder även social samvaro och anhörigstöd i
form av aktiviteter riktade till barnets föräldrar och syskon som till exempel: temaföreläsningar,
utflykter, syskonträffar, aktivitetsdagar, sommarläger, grillkvällar m.m.
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Värdegrund
Partnerskapet ska bygga på gemensam respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet
och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Även långsiktighet,
transparens och acceptans för kritik är centrala i värdegrunden som denna överenskommelse
vilar på. Parternas samverkan kännetecknas av 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)
Dialogen mellan parterna ska syfta till att utveckla relationen och till ett gemensamt lärande.
Vidare syftar dialogen till att förbättra respektive parts arbete så att metoder kan utvecklas och
att dessa, samt andra relevanta erfarenheter kring målgruppen, kan spridas vidare.

Aktörer i överenskommelsen
Denna överenskommelse är upprättad mellan:
Offentlig sektor:
Social- och omsorgsnämnden, Linköpings kommun,
organisationsnummer 212000-0449
Idéburen sektor:
KFUM, Linköping,
organisationsnummer 822000-1831
Kontaktpersoner i överenskommelsen är utvecklingsledare vid social- och
omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun och verksamhetschef KFUM Linköping.
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Överenskommelsens utgångspunkter
Överenskommelsen utgår från politiska beslut som:
●
●
●
●

Linköpings funktionshinderpolitiska program
Linköpings kommuns riktlinjer gällande samverkan med idéburen sektor
Program för kommunens samverkan med den idéburna sektorn
Lagstiftning kring målgruppen

Aktörerna i överenskommelsen bär ett gemensamt ansvar för sin del av insatserna.
Social- och omsorgsnämnden bär ansvar för att skapa förutsättningar för god samverkan på
olika nivåer med kommunens egna verksamheter såsom, socialtjänst, skola samt kultur- och
fritidsverksamhet.

Målsättning, syfte och målgrupp
Enligt FN:s barnkonvention och Funktionsrättskonventionen har barn med funktionshinder
rätt till fritid och rekreation som ger möjlighet till inkludering och deltagande i samhället. För
många barn kan det kännas viktigt att få träffa andra i samma situation och med samma
funktion. Detta för att kunna identifiera sig med andra och få möjlighet att utöva aktiviteter på
samma villkor. Utifrån befolkningsstatistik och socialförsäkringsdata kan antalet föräldrar till
barn med någon typ av funktionsnedsättning uppskattas till 400 000 personer. Det finns cirka
300 000 barn i Sverige med funktionsnedsättning. Som grupp har föräldrar till barn med
funktionsnedsättning sämre levnadsvillkor än andra föräldrar. Skillnaderna finns inom
områden som har stor påverkan på livet, som hälsa och ekonomi.
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsbegrepp för funktionsnedsättningar
som adhd, autismspektrumtillstånd, tics, inlärningssvårigheter, språkstörningar och motoriska
störningar. Det senaste decenniet har diagnostiseringen av olika neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ökat bland barn och unga i Sverige, vilket sannolikt är en följd av ökad
medvetenhet och kunskap. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta
även samtidig psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar som till exempel ångest och depression.
Psykisk ohälsa omfattar nedsatt psykiskt välbefinnande och självrapporterade psykiska besvär,
till exempel trötthet, oro, ångest eller nedstämdhet. Cirka 10 procent av flickor, pojkar och
unga män respektive 15 procent av unga kvinnor diagnostiseras med någon form av psykisk
ohälsa i Sverige 2016.
Idéburna organisationer och det ideella arbetet bygger på ett engagemang och samlar
människor utifrån en tydlig värdegrund. De idéburna kan agera oberoende och som en
självständig aktör vilket ger dem en viktig roll som röstbärare och opinionsbildare. Detta leder
även till att de erövrar en speciell kunskap inom en särskild fråga eller område. De frivilligas
engagemang och idealitet är i sig ett tecken till att vilja bidra till att skapa förändring, ett
engagemang som är till ett mervärde inom välfärden.
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Den övergripande målsättningen med detta partnerskap är att i samverkan mellan Linköpings
kommun och KFUM erbjuda att barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och deras
familjer har möjlighet att genom en anpassad träffpunkt aktivt delta i fritidslivet på likvärdiga
och jämlika villkor, såsom andra kommuninvånare.
Syftet med överenskommelsen är att erbjuda en mötesplats med en helt anpassad miljö med
rätta förutsättningar där barnen kan få leka i en lugn och trygg miljö tillsammans med andra
barn och där familjen kan träffas, dela erfarenheter och stötta varandra.
Verksamheten riktar sig främst till barn mellan 3 till 11 år med neuropsykiatriska
funktionsnedsättning. Dock även barn med andra funktionsnedsättningar och barn under
utredning, i väntan på en diagnos är välkomna i verksamheten. Verksamheten är öppen alla
dagar om året förutom de fyra stora högtiderna: julafton, nyårsafton, påskafton och
midsommarafton, med anledning till att behovet av fritidsaktiviteter är störst efter skolan och
under röda dagar och lov.
I skrivande stund är 195 barn och 134 familjer inskrivna hos KFUM Funkis. Verksamheten har
även ett nära samarbete med habiliteringen och BUP samt ingår i Linköpings Universitets
forskningsprojekt där möjligheter och hinder för en meningsfull fritid studeras utifrån ett
barnperspektiv. KFUM Linköping beviljades anslag från Arvsfonden den 12 september 2018
för att öppna och driva Funkis i tre år.

Partnerskapets innehåll
Linköpings kommuns insats
Utöver de ekonomiska medel som Linköpings kommun tillför ska kommunen verka för att vara
en aktiv samverkanspartner samt bidra med marknadsföring av verksamheten så att
målgruppen lättare hittar och få kännedom om erbjudna insatser.
Inom ramen för partnerskapet ska Linköpings kommun:
● Informera om KFUM, partnerskap och överenskomna verksamheten på Linköpings
kommuns hemsida.
● Underlätta informationsspridning inom kommunens egna verksamheter.
● Erbjuda KFUM deltagande i kommunala nätverk/träffar som rör målgruppen.

KFUM:s insats
KFUM tillhandahåller en unik social verksamhet där en mötesplats med ett anpassat lekrum
för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är central. KFUM bidrar genom
ekonomiska medel på 257 100 kr. Denna summa omfattar kostnader för bland annat:
verksamhetsledning, underhåll och vaktmästeriet för möteslokalen, kompetensutveckling,
lokaler som används för aktiviteter utanför mötesplatsen, föreningens ideella arbete m.m.
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KFUM bidrar även med personal vars aktuella och specifika kunskaper samt engagemang
och erfarenhet kring målgruppen skapar en trygg miljö med tillitsfullt atmosfär för dessa barn
och deras familjer. Verksamheten är öppen alla dagar om året förutom de fyra stora
högtiderna: julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton, med anledning till att
behovet av fritidsaktiviteter är störst efter skolan och under röda dagar och lov.
Den unika verksamheten och dess karaktär utgör därmed ett värdefullt komplement och
mervärde till det arbete som Linköpings kommun kan erbjuda sina medborgare.
Inom ramen för partnerskapet ska KFUM Linköping:

● Skapa trygga, meningsfulla och varierande fritidsaktiviteter för barn med NPF, syskon
och deras föräldrar.
● Motverka social isolering och utanförskap för barn med NPF och deras familjer genom
att erbjuda en mötesplats kombinerat med ett anpassat lekrum.
● Ge möjlighet till föräldrar att möta familjer i liknande situation, stötta varandra och
utbyta erfarenheter.
● Ge möjlighet till syskon till barn med NPF att lära känna andra barn i liknande situation
genom riktade aktiviteter som exempelvis filmkvällar, utflykter m.m.
● Bidra till ökad kunskap om målgruppen genom att erbjuda öppna föreläsningar och
kurser.

Gemensamt ansvar
●

Överenskommelsen ska leda till ökad samverkan i frågor rörande målgruppen samt
bidra till ökad informations- och kunskapsspridning till andra föreningar, kommunens
verksamheter samt kommuninvånarna.

● Parterna ska tillsammans identifiera behov hos målgruppen och kontinuerligt
vidareutveckla erbjudna insatser.
● Båda parterna ska verka för att upprätthålla ett gott samarbete mellan kommunen och
KFUM Linköping i det operativa arbetet.

Uppföljning
Uppföljning av denna överenskommelse sker minst en gång per år eller då någon av parterna
påkallar behov. Social- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att bjuda in till uppföljning. Alla
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.
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Ekonomi
Överenskommelsen finansieras av social- och omsorgsnämnden med 888 564 kr per år (2021
års prisnivå). Prisuppräkning sker årligen enligt OPI (omsorgsprisindex).
Det överenskomna beloppet är avsedd att täcka lokalhyran, personalkostnader (1,25
årsarbetare) samt diverse mindre driftkostnader såsom administration och IT kostnader.
Utbetalning sker en gång per år i september månad, med start september 2021. KFUM Funkis
kan fritt söka mer medel från andra finansiärer eller andra samarbetsorganisationer. Därmed
ska de tillkomna medlen användas för att exempelvis skapa mervärde i verksamheten, vidga
målgruppen eller erbjuda aktiviteter utöver de överenskomna aktiviteterna i detta partnerskap.
I annat fall kan de ekonomiska ramarna för denna överenskommelse behöva reduceras.

Period för överenskommelsen
Överenskommelsen gäller under 2 år från och med 2021-10-01 till och med 2023-09-30 med
möjlighet till förlängning ett år i taget, dock som längst till och med 2024-09-30.
I det fall någon av parterna vill frånträda överenskommelsen ska detta ske skriftligen.
Uppsägningstiden är nio månader. Parterna har möjlighet att kräva återbetalning om medel inte
används för avsett ändamål.
Om någon av parterna på grund av väsentligt förändrade förutsättningar har svårighet att
uppfylla sin del kan överenskommelsen behöva förändras. Förändringar i överenskommelsen
ska ske i dialog mellan parterna och ett uppföljningsmöte ska då ske. Väsentliga förändringar
kan t.ex. vara problem inom organisationen, eller att de tänkta eller planerade verksamheterna
inte lyckats nå den övergripande målsättningen.

Underskrifter
Linköping 2021-05-24
För social- och omsorgsnämnden

KFUM

Linda Ljungqvist

Nils Linderfalk

Social och omsorgsdirektör

Firmatecknare KFUM
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