Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap
Friskvårdsklubben – Social resursnämnd
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Bakgrund och förutsättningar för avtalet
I Göteborg finns sedan 2012 en Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs
Stad och organisationer inom social ekonomi. Syftet är att skapa ett långsiktigt
hållbart Göteborg genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna
sektorn. Målet är att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en
viktig aktör inom välfärdsutvecklingen. Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
ger möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och mål.
Friskvårdsklubben är en ideell förening som sedan 2008 anordnat friskvårdsaktiviteter för
personer som har eller har haft psykisk ohälsa eller psykiska funktionsnedsättning. För att nå
ut till målgruppen arbetar Friskvårdsklubben i nära samarbete med framförallt stadens
boenden och aktivitetshus, men vill också utveckla samarbete med socialkontor,
försäkringskassa, arbetsförmedling, öppenvård och sjukhus. Friskvårdsklubben är en
brukarstyrd organisation som driver sin verksamhet som ett socialt företag.
Brukarperspektivet är en viktig del av en evidensbaserad praktik och en betydelsefull
kvalitetsaspekt inom vård och omsorg. I regeringens handlingsplan för psykisk ohälsa är
bemötande, delaktighet och inflytande ett strategiskt område och de medel som tillhandahålls
av staden för detta område ska ”utformas så att det stimulerar och möjliggör
brukarmedverkan inom socialtjänst och näraliggande områden inom hälso- och sjukvård”.
Att öka delaktighet och inflytande för medborgare är ett prioriterat mål i Göteborgs Stads
budget för 2016.
Göteborgs Stad har också i sin Handlingsplan för implementering av Överenskommelsen om
samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi förbundit sig att utveckla
hållbara former för samverkan och utveckla fler finansieringsformer. Detta partnerskap kan
ses som ett steg i denna riktning där Friskvårdsklubben och Göteborgs Stad gemensamt
arbetar för att möta behov hos en prioriterad målgrupp, på ett sätt som införlivar löften om
brukarmedverkan och samverkan mellan de båda sektorerna.

Värdegrund
Partnerskapet ska bygga på:
•
•
•
•
•

Respekt inför varandras olika förutsättningar
Öppenhet, tydlighet och dialog
Varsam och respektfull hantering av de offentliga medlen som möjliggör
verksamheten
Varsam och respektfull hantering av de personuppgifter som finns inom
verksamheten.
Likabehandling och tillgänglighet för alla.
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Friskvårdsklubbens värdegrund:

o Friskvårdsklubben är en ideell förening som är politiskt och religiöst oberoende. Vi vill
finnas till för alla som känner att de hör hemma i vår verksamhet och målgrupp, därför
varken frågar eller kräver vi någon typ av uppgifter om kontakt med vård, sociala resurser
eller dokumenterad diagnos. Eftersom det kan finnas en psykisk sjukdom i bakgrunden är
vi medvetna om att alla fungerar på olika sätt. Vi försöker att ha ett öppet och tolerant
förhållningssätt mot varandra.
o Alkohol och andra droger, med undantag för mediciner, hör inte hemma i samband med
våra aktiviteter, varken före, under eller efter och framförallt inte i lokaler som vi hyr eller
på annat sätt har tillgång till.
o Till stöd har vi tagit fram en policy för deltagare från och med 2013. Den bygger på
respekt, laganda, aktsamhet och gemensamt ansvarstagande.

Insatser
Friskvårdsaktiviteter på kommunala aktivitetshus:
•
•
•
•
•
•

Hisingen: En friskvårdsaktivitet per vecka per termin.
Centrum: En friskvårdsaktivitet per vecka per termin.
Nordost Sekelhuset: En friskvårdsaktivitet per vecka per termin.
Nordost Gunnared: Två friskvårdsaktiviteter per vecka per termin.
Väster: Två friskvårdsaktiviteter per vecka per termin.
En halv dags friskvårdsaktivitet per vecka under 4 veckor under sommaren. Samarbete
med ett aktivitetshus per vecka.

Varje termin är mellan 18-21 veckor lång.
Avtalet anger miniminivå av aktiviteter. Om önskemål finns om fler eller förändrade
aktiviteter ska detta diskuteras av aktivitetshuset ifråga och Friskvårdsklubben. Båda parter
måste vara överens om en förändring, vilket inte kommer att påverka den finansiella
ersättningen.

Friskvårdsaktiviteter i staden
Ett utbud av ca 10 friskvårdsaktiviteter per vecka på ett flertal platser i staden.

Brukarmedverkan
Friskvårdsklubbens strävan är att i samråd med deltagare och personal i de verksamheter som
de samarbetar med, utveckla dessa så att allas önskemål om friskvård kan tillgodoses i så stor
omfattning som är rimligt utifrån existerande resurser.

Samverkan
Friskvårdsklubben ska vara en samverkanspart till Göteborgs Stad i frågor som gäller psykisk
ohälsa. Föreningen ska medverka till att skapa, utveckla och sprida metoder för god
samverkan med kommunal verksamhet och återkoppla till Psykiatrisamordningen information
om de ojämlikheter som existerar i service till personer med psykisk ohälsa.
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Samarbete ska även ske med Psykiatrisamordningens hälsopedagog vid arbete på
aktivitetshusen.

Marknadsföring och information
Både Social resursförvaltning och Friskvårdsklubben ska marknadsföra verksamheten bland
annat genom att göra presentationer på plats och genom att sprida informationsmaterial.

Praktiskt stöd vid aktiviteter
För att få bättre aktiviteter och högre grad av medverkan ska personal från aktivitetshusen
samverka med Friskvårdsklubbens ledare och hjälpa till med motivering och igångsättande av
aktivitet, och i vissa fall delta i den.

Kompetensutveckling
Enheten Stöd till social ekonomi ska genom rådgivning stärka Friskvårdsklubben i sin
verksamhet som socialt företag med arbetsgivaransvar. Friskvårdsklubben och
utbildningskonsulenten bestämmer gemensamt vilka områden stödet ska inriktas på och i
vilken omfattning. Ett prioriterat område för 2016 är att samla evidens som stöd för att
säkerställa framtida finansiering.

Avtalad överenskommelse
Avtalet är framarbetat i samverkan mellan parterna.

Avtalspartner
Detta avtal är inrättat mellan:
Offentlig sektor: Social resursnämnd
Idéburen sektor: Friskvårdsklubben

Avtalets form och utgångspunkt
Avtalet avser samverkan mellan Friskvårdsklubben och Social resursnämnd.
Avtalet reglerar åtaganden, organisation och de ekonomiska förutsättningarna för
organisationens verksamheter knutna till avtalet. Båda parter är fria att utveckla sina
verksamheter utanför detta avtal.
Den avtalade verksamheten ska utgå från politiska beslut som:
•
•
•

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi.
Kommunfullmäktiges budget
Social resursnämnds mål- och inriktningsdokument
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Mål med avtalad verksamhet
Övergripande målsättning:
Att arbeta för förbättrad hälsa och välmående för personer som har eller har haft psykisk
ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning.

Strategier för att nå målet:
•
•
•
•

Friskvårdsaktiviteter
Brukarmedverkan
Samverkan
Kompetensutveckling

Målgrupp
Personer som är bosatta i Göteborg och som har eller har haft psykisk ohälsa eller en psykisk
funktionsnedsättning.

Organisation och samverkan
Referensgrupp
En referensgrupp bildas för att följa arbetet och vara ett forum där problem och svårigheter
kan lyftas, förändringar kan diskuteras och aktiviteter planeras. Referensgruppen ska träffas
en gång per termin och ska innehålla representanter från:
•
•
•
•

Friskvårdsklubben
Aktivitetshusen
Utbildningskonsulent från Stöd till social ekonomi
Representant från Psykiatrisamordningen

Sammankallande är representant från Aktivitetshusen.

Kommunikation
Det är båda parters ansvar att kommunicera viktig information, problem och svårigheter till
varandra och att lyfta det till referensgruppen. Eventuella problem ska rapporteras snarast till
relevant motpart för diskussion. Friskvårdsklubben ska vända sig till respektive gruppchef.
Aktivitetshusen ska vända sig till den person som utsetts till kontaktperson.

Kunskapsinhämtning och uppföljning
Kunskapsinhämtning är en viktig del av detta partnerskap. Det råder ojämlikheter mellan
stadsdelar när det gäller de tjänster som finns för personer med psykisk ohälsa. För att
utjämna dessa skillnader och sprida goda exempel är det nödvändigt att Friskvårdsklubben
samlar upp och vidarebefordrar information och kunskap under arbetets gång. Erfarenheter
och kunskap ska tas upp för diskussion och dokumentation vid referensgruppsmöten och
kommuniceras till Psykiatrisamordningen.
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Under 2016 kommer Friskvårdsklubben prioritera att nå ut till beslutsfattare i främst
stadsdelarna för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta i framtiden.

Ekonomi och ansvar
Social resursnämnd finansierar detta avtal från två olika källor:
•
•

De delar av avtalet som rör de kommunala aktivitetshusen finansieras med 102 000
kronor från Aktivitetshusens budget.
De delar som rör samverkan, kunskapsinhämtning och utjämning över staden
finansieras med 300 000 kronor från statsbidraget för PRIO psykisk ohälsa – plan för
riktade insatser för personer med psykisk ohälsa 2012-2016, som
Stadsledningskontoret samordnar och fördelar.

Social resursnämnd förfogar inte över PRIO-medel. Dessa medel betalas via Social
resursnämnd till Friskvårdsklubben för de aktiviteter som beskrivs i avtalet.
Friskvårdsklubben ansvarar för att dessa aktiviteter utförs.

Period för avtalet
160101 - 161231

Omförhandling, hävningsrätt samt tvist
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelse i detta avtal.
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan
förändringarna genomförs föra en dialog och på rätt nivå godkänna dessa. Om någon av
parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen, brister i sina åtaganden, eller om det
råder väsentligt förändrade omständigheter, ska dialog föras om huruvida avtalet kan fortsätta
eller eventuellt omförhandlas.
En part kan häva detta avtal om motparten inte fullföljer sina åtaganden och rättelse inte sker
utan dröjsmål. Vid händelse av att avtalet hävs blir parten återbetalningsskyldig för delar eller
hela summan som social resursförvaltning har betalat ut inom ramen för detta avtal. Om
tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan avtalsparterna.

Underskrifter
Friskvårdsklubben

Social resursförvaltning

Ordförande

Förvaltningsdirektör

Henrik Petersson

Michael Ivarson
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