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Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med IFS Trappan
Förslag till beslut
1. Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med IFS Trappan
förlängs två år.
Ärende
Perioden för samverkan inom ramen för Idéburet med Offentligt Partnerskap
(IOP) har pågått under två år. Syftet med verksamheten är att bedriva en
intresseförening för schizofreni och andra psykotiska tillstånd (IFS) i
Linköping.
Arbetet bedrivs i form av studieverksamheten Trappan för personer med
psykiska funktionsnedsättningar. Föreningen erbjuder små studiegrupper och
social gemenskap under handledning av handledare/lärare. Deltagarna är aktiva
i de ämnesområden som de själva önskar och har möjlighet att påverka utbudet
av ämnen och aktiviteter. Exempel på studier som erbjuds är frigörande
målning, engelska, data, samhällsorientering, musik samt tanke och hälsa
måndag till fredag. Föreningen har även en kolonilott i Valla koloniområde där
deltagarna hjälper till med skötsel av kolonilotten.
I dialog med representant från Trappan framkommer det att samverkan med
kommunen och interaktionen med dess öppna verksamheter är låg. Den
gemensamma viljeriktningen är att förbättra samverkan, dialog med Leanlink
är startad och båda parter ser positivt på att öka interaktionen. Samverkan
mellan Trappan och Leanlinks verksamheter förväntas öka antalet besökare,
deltagare i de båda verksamheterna. I ett invånarperspektiv förbättras
tillgängligheten samt utbudet av stödinsatser.
Enligt föreningens verksamhetsberättelse bedrivs normalt en omfattande
studieverksamhet, men på grund av pandemin har den verksamheten
genomförts med begränsad omfattning. Trots pandemin har man dock
genomfört delar av verksamheten. På grund av det visar föreningen ett
överskott i budget. Föreningen återbetalar överskott om ca 200 000 kr till
social- och omsorgsnämnden avseende 2020. Bedömningen är att syftet med
IOP IFS Trappan är uppfyllt och kan utvecklas.
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Bakgrund
I november 2018 gav dåvarande omsorgsnämnden i uppdrag till omsorgs- och
äldreförvaltningen att utreda möjligheterna till överenskommelse om
samverkan mellan omsorgsnämnden och intresseföreningen IFS Trappan
utifrån en allmän översyn av hur stödet till föreningar ska bedrivas i framtiden.
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
överenskommelse om samverkan 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.
Leanlink kommer att från och med 2022 vara en aktiv part inom socialpsykiatri
kopplat till samverkan inom ramen för IOP IFS Trappan. Syftet är öka
tillgängligheten för målgruppen samt kunna matcha individernas behov på ett
ännu bättre sätt.
IFS Linköping (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska
tillstånd) bedriver studieverksamheten Trappan för personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
IFS Trappan erbjuder små studiegrupper och social gemenskap under
handledning av handledare/lärare. Deltagarna är aktiva i de ämnesområden som
de önskar och har möjlighet att påverka utbudet av ämnen och aktiviteter.
Ämnen som erbjuds är bland annat data, samhällsorientering, svenska, och
lättgympa. Föreningen har även en kolonilott i Valla koloniområde där
deltagarna hjälper till med skötsel av kolonilotten. Antalet medlemmar i
föreningen är ca 140 personer. IFS Trappan erbjuder även anhörigstöd till
vuxna och yngre anhöriga genom exempelvis seminarier, föreläsningar och
konferenser.
Beskrivning från verksamhetsberättelse 2020:
Studieverksamheten Trappan fick stänga 18 mars i vecka 12.
Koloniverksamheten i Valla öppnade redan den 8 april i vecka 15 och hade
öppet en dag i veckan t o m 23 september. Vecka 17 startade ytterligare några
ämnen, då utomhus och terminen förlängdes juni månad ut. Tanke och hälsa
startade på kolonin och pågick hela sommaren. Återigen stängdes Trappan 4
november i vecka 45 och förblev stängd året ut.
Trappans personal har haft telefonkontakt med eleverna på Trappan under de
stängda perioderna vilket uppskattats mycket. Trappan har utöver den ordinarie
verksamheten gjort en dagsresa till Stockholm under sportlovet, besökte bland
annat Historiska muséet. Även i augusti gjordes en resa till Helsingborg under
3 dagar vilket blev mycket uppskattat. Lousiana konstmuséum i Danmark var
inplanerat men kunde inte genomföras på grund av pågående pandemi.
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Ekonomiska konsekvenser
Social- och omsorgsnämnden bidrar med 1 218 995 kr per år (2021 års nivå).
IFS Trappan finansierar med 396 000 kr per år i omräknade ideellt arbetade
timmar. Social- och omsorgsnämndens ekonomiska del finns inom befintlig
budget.
På grund av begränsad verksamhet i föreningen under pandemin återbetalas ca
200 000 kr avseende 2020 år verksamhet till Social och omsorgsnämnden.
Förlängningen av IOP IFS Trappan för 2022 ligger inom social- och
omsorgsnämndens budgetram.
Kommunala mål
 Trygg och attraktiv kommun
 Stark röst - regionalt, nationellt och internationellt
 Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
 Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
 Hållbar ekonomi
Jämställdhet
Uppdraget förväntas bidra med meningsfull samvaro och stöd för vuxna
oavsett kön, där målgruppen är personer med psykisk sjukdom,
funktionsnedsättning för att minska det utanförskap som det kan innebära att
leva med psykisk sjukdom.
Samråd
Berörda parter har samsyn kring syftet med uppdraget samt hur det bör
genomföras.
Uppföljning och utvärdering
Avstämning och uppföljning 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.
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