1 (5)

Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Maja Mierzejewska

2021-06-10

Dnr SON 2020-982

Social- och omsorgsnämnden

KFUM funkis, överenskommelse om ett Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP) med KFUM Linköping
avseende fritidsverksamhet/social verksamhet/
mötesplats för barn med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och deras vårdnadshavare
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Överenskommelse om ett Idéburet Offentligt Partnerskap avseende
fritidsverksamhet/social verksamhet/mötesplats för barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras vårdnadshavare ska
tecknas med KFUM Linköping enligt social- och omsorgsförvaltningens
förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna överenskommelsen.
Ärende
Barn med funktionsnedsättning och deras familjer kan behöva mer stöd från
samhället för att uppnå jämlika levnadsförhållanden. Kommunerna har
huvudansvaret för att skapa goda livsvillkor för barn med funktionsnedsättning.
Rätt till rika, meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter ingår som en av
många viktiga delar som kräver fleras medverkan.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

KFUM Linköping bedriver verksamheten Funkis som är en mötesplats
kombinerat med ett anpassat lekrum som huvudsakligen 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: öppen
förskola, temaföreläsningar, utflykter, syskonträffar, aktivitetsdagar m.m.
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Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna överenskommelsen avseende
perioden 2021-10-01 till och med 2023-09-30 med möjlighet till förlängning
enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Idéburet offentligt partnerskap KFUM Linköping.docx
IOP KFUM.docx
Bilaga1. IOP Linköpings kommun och KFUM
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Bakgrund
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.
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsbegrepp för
funktionsnedsättningar som adhd, autismspektrumtillstånd, tics, inlärningssvårigheter, språkstörningar och motoriska störningar 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.
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.
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig
verksamhet 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 har även riktlinjer för upprättande av IOP
antagits av kommunstyrelsen i januari 2017.
Målet med en 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.
Partnerskapet
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.
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Inom ramen för partnerskapet ska Linköpings kommun:


Informera om KFUM, partnerskap och överenskomna verksamheten på
Linköpings kommuns hemsida.



Underlätta informationsspridning inom kommunens egna verksamheter.



Bidra med marknadsföring av verksamheten så att målgruppen lättare
hittar och få kännedom om erbjudna insatser.



Erbjuda KFUM deltagande i kommunala nätverk/träffar som rör
målgruppen.

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.

Ekonomiska konsekvenser
Social- och omsorgsnämnden prognostiserar för närvarande ett underskott,
varpå denna ökade kostnad ej inryms inom befintlig budget. Underskottet
kommer att öka motsvarande överenskommelsens ekonomiska omfattning som
är 888 564 kr per år (2021 års prisnivå). År 2021 uppgår kostnaden till 222 141
kronor.
KFUM bidrar med 257 100 kronor (2021 årsprisnivå). Dessa ekonomiska
resurser täcker kostnader för verksamhetsledning 117 600 kronor, vaktmästare
och underhåll av lokalen 44 000 kronor, anordning av workshop och aktiviteter
10 500 kronor, nyttjande av hallen för läger/lägergården 50 000 kronor,
styrelsens ideella arbete 10 000 kronor, tillgång till diverse föreningsaktiviteter
15 000 kronor samt kompetensutvecklande insatser 10 000 kronor.
Kommunala mål
Överenskommelsen utgår från kommunala mål som återfinns i:


Linköpings funktionshinderpolitiska program



Linköpings kommuns riktlinjer gällande samverkan med idéburen sektor

5 (5)



Program för kommunens samverkan med den idéburna sektorn

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Inom ramen för partnerskapet ryms delaktighet och tillgänglighet för alla
oavsett kön.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av denna överenskommelse sker minst en gång
per år eller då någon av parterna påkallar behov.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är ej påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
KFUM Linköping

