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Sammanfattning

Daglig verksamhet i funktionsstödsförvaltningen och stiftelsen Moomsteatern har tagit fram ett
förslag till överenskommelse för ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Verksamheten i
partnerskapet planeras bestå av sju deltagare från daglig verksamhet enligt LSS och en
omsorgspedagog. Verksamheten ska erbjuda praktisk träning inom teater som varvas med
praktiska inslag om förväntningar i arbetsliv samt stöd till att på sikt komma vidare till en
anställning.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden beslutar att ingå i ett Idéburet offentligt partnerskap med Stiftelsen
Moomsteatern och godkänner Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Stiftelsen
Moomsteatern och funktionsstödsnämnden i Malmö stad.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan daglig
verksamhet och Moomsteatern
Förslag till - Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Stiftelsen
Moomsteatern och funktionsstödsnämnden i Malmö stad

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2021-01-14
Funktionsstödsnämnden 2021-01-25
Beslutet skickas till

Stiftelsen Moomsteatern
Ärendet

Ökat samarbete med idéburen sektor för en hållbar stad
Som en del i arbetet med att skapa en mer socialt hållbar stad som bygger på demokrati,
delaktighet och jämlikhet strävar Malmö stad för ett ökat samarbete med idéburna
organisationer. En väg för samarbetet är Idéburet offentligt partnerskap (IOP).
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IOP är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. I partnerskapet ska
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den offentliga parten och den idéburna organisationen ha ett gemensamt engagemang och ett
gemensamt ansvar för att nå det gemensamt formulerade målet. Generellt när det gäller IOP står
den offentliga sektorn oftare för de ekonomiska resurserna i partnerskapet, medan den idéburna
parten oftare bidrar med till exempel ideell tid och kompetens. Modellen IOP har funnits sedan
2010 och Malmö stad ingår i nuläget i partnerskap med bland annat FC Rosengård och Röda
Korset.
IOP mellan daglig verksamhet och Moomsteatern
Moomsteatern har funnits sedan 1987 och är en teatergrupp för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. 1992 blev Moomsteatern en daglig verksamhet enligt LSS där personer
med intellektuell funktionsnedsättning blev skådespelare på heltid. Sedan 2006 anställs
skådespelare med intellektuella funktionsvariationer under kollektivavtal och arbetar integrerat
med professionella skådespelare utan funktionsvariationer.
Bakgrunden till en IOP mellan Moomsteatern och daglig verksamhet är en vilja hos parterna att
skapa förutsättningar för ett hållbart och långsiktigt samarbete. Genom detta samarbete ska fler
arbetstillfällen och en öppen arbetsmarknad skapas för de som i dag står långt ifrån
arbetsmarknaden till följd av sin funktionsnedsättning. Samarbetet är en del i arbetet med
måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål om att Malmö stad ska verka för att en större andel
ungdomar ska arbeta eller studera.
Verksamheten i partnerskapet kommer att bestå av sju deltagare som är beviljade daglig
verksamhet enligt LSS och en omsorgspedagog. Verksamheten ska erbjuda praktisk träning
inom teater som varvas med praktiska inslag om förväntningar i arbetsliv samt stöd till att på sikt
komma vidare till en anställning.
Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap mellan Moomsteatern och daglig
verksamhet ska gälla i tre år och är framtagen i samverkan. Den ska godkännas av båda parter
för att bli gällande. Överenskommelsen reglerar åtaganden, organisering och ekonomiska
förutsättningar för samarbetet. Finansiella insatser från daglig verksamhet enligt LSS i
partnerskapet är kostnader för lokal, utrustning, utbildning och möbler. Daglig verksamhet enligt
LSS ska även bidra med en omsorgspedagog på heltid.
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