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Kommunstyrelsen

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan
Huddinge kommun, ABF Huddinge och Huge Bostäder AB
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Huddinge kommun,
ABF Huddinge och Huge Bostäder AB, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 24 mars 2020, godkänns.

Sammanfattning
På initiativ av studieförbundet ABF Huddinge (ABF) har kommunstyrelsens
förvaltning tillsammans med studieförbundet och Huge Bostäder AB (Huge
Bostäder) tagit fram ett förslag till ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan
Huddinge kommun, ABF och Huge Bostäder som sträcker sig till den 31
december 2022.
Syftet med överenskommelsen är att gemensamt verka för att skapa en trygg och
lärande miljö i Flemingsberg.
Överenskommelsen innebär att partnerna gemensamt verkar för att barn, unga och
vuxna får möjlighet till vidareutveckling samt stöd och insatser som målgruppen
har behov av. För att uppnå detta används metoder där verksamheten kommer att
utgå från folkbildningens studiepedagogik samt människans rättighet till bildning
och utveckling som individ utifrån sina egna behov och förutsättningar. Inom
detta ryms folkbildningsinsatser av olika slag, däribland studiecirklar,
kulturarrangemang, föreläsningar och samarbete med andra organisationer.
Överenskommelsen syftar även till att skapa ett långsiktigt och hållbart
förhållande mellan Kommunen, Huge Bostäder och ABF. ABF:s ideella
verksamhet genom överenskommelsen ges ökad stabilitet. Samarbetet ska präglas
av ömsesidigt ansvar och gemensamt engagemang.
IOP är en samverkansmodell mellan offentlig sektor och idéburen sektor som
skapar mervärde och samhällsnytta genom att den offentliga sektorn ger stöd för
att hantera komplexa frågor och tillvarata de särskilda mervärden som de idéburna
organisationerna erbjuder.
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Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner den föreslagna
överenskommelsen.

Beskrivning av ärendet
Barn, unga och vuxna i Flemingsberg ska få bästa möjliga stöd, bildning och
utveckling utifrån en helhetssyn där insatser från kommun, föreningslivet och
studieförbundet kompletterar varandra. Mot bakgrund av det har
kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med ABF Huddinge (ABF) och Huge
Bostäder AB (Huge Bostäder) tagit fram ett förslag till ett idéburet offentligt
partnerskap (IOP) mellan Huddinge kommun, studieförbundet och Huge
Bostäder.
Syftet med överenskommelsen är att gemensamt skapa en föreningsplattform som
verkar för att locka, samordna, tillgängliggöra, effektivisera och förbättra samtliga
befintliga och kommande föreningsinitiativ i Flemingsberg. Överenskommelsen
innebär att parterna gemensamt verkar för att öka vuxennärvaron och aktiviteterna
i området så att båda barn, unga och vuxna får stöd och tillgång till
vidareutvecklande insatser som kommuninvånarna, bosatta i Flemingsberg, har
behov av.
Under 2020 så ska kommunens operativa samordnare för Flemingsberg i
medverka i etableringen av verksamheten i Flemingsberg genom att knyta och
förmedla kontakter mellan olika aktörer. Kommunen ska därtill inkludera ABF i
diskussioner och satsningar på preventiva insatser som berör målgruppen. Detta
för att främja en gemensam syn på behov samt vilka åtgärder, insatser som bör
finnas tillgängliga för målgruppen.
ABF kommer genom ett separat hyresavtal att hyra en lokal i Grantorp av Huge
Bostäder vilken ska användas som mötesplats och verksamhetslokal i enlighet
med de syften som beskrivits i överenskommelsen. ABF ska erbjuda barn, unga
och vuxna i Flemingsberg en mötesplats för bildning, kultur, föreningsutveckling,
utbildning och nätverkande. Verksamheten ska bedrivas sju dagar i veckan, dagoch kvällstid.

Förvaltningens synpunkter
Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan
offentliga sektorn och idéburen sektor. Syftet är att stötta en verksamhet som
hanterar en samhällsutmaning och ge dem möjlighet att aktivt delta och bidra till
samhällsutvecklingen. Huddinge kommun har sedan tidigare med positiva
erfarenheter ingått IOP med Huddinge Civilförsvarsförening, Brottsofferjouren
Huddinge Botkyrka, Grannstöd Huddinge och Ungdomsjouren Kraftbyrån.
Det framtagna förslaget till överenskommelse om IOP mellan Huddinge kommun,
ABF och Huge Bostäder präglas av ömsesidigt ansvar och gemensamt
engagemang. Överenskommelsen skapar ett långsiktigt och hållbart förhållande
mellan kommunen och föreningen. Det ger också en stabilitet i de ekonomiska
förutsättningarna, vilket förväntas leda till en ökad kvalitet i verksamheten.
Förvaltningen föreslår därför att den föreslagna överenskommelsen godkänns.
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Ekonomiska och juridiska konsekvenser
ABF hyr lokalerna av Huge Bostäder för verksamheten lämplig lokal, de
ekonomiska förhållandena regleras i separat lokalhyresavtal. Lokalen används
uteslutande som mötesplats och verksamhetslokal i enlighet med de syften som
beskrivits i överenskommelsen. Förslaget till beslut har inga ekonomiska
konsekvenser för kommunen.
Ett IOP får inte syfta till att tillgodose ett behov hos kommunen, det vill säga det
får inte vara en beställning i syfte ”att tillgodose ett behov som den offentliga
myndigheten på förhand definierat inom ramen för sina befogenheter”.
Partnerskapet ska bygga på samverkan och verksamheten/insatserna får inte
detaljregleras av kommunen. Samverkansformen bygger på tillit och ska inte ges
formen av ett kommersiellt avtal. Vid utformningen av överenskommelsen har
förvaltningen beaktat de rekommendationer som finns i den av Sveriges
Kommuner och Landsting (numera Sveriges Kommuner och Regioner) framtagna
rapporten Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och
regioner.

Camilla Bro
Kommundirektör

Toralf Nilsson
Kanslidirektör
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