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Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap
– gällande främjande av ömsesidig integration för nyanlända familjer eller
ensamkommande barn och unga samt etablerade mellan Individuell
människohjälp och Socialförvaltningen i Lund

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-06, § 125 att integrationsanslaget överförs till
socialnämnden för att finansiera Idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och
föreningar för att öka integration och inkludering.
Civilsamhället i Lund har under de senaste åren genomfört väldigt många aktiviteter och
projekt gällande som är inom området för integration och inkludering.
Individuell människohjälps lokalförening (IM) har engagerat sig i kommunens boenden för
ensamkommande barn och unga. De bedriver läxhjälpsverksamhet och annat volontärarbete.
Sedan 2015 har de startat en verksamhet där de sammanför etablerade familjer, par och
ensamstående med ensamkommande barn. Verksamheten kallas för Vänskapa och det är inom
ramen för det arbetet som Lunds kommun och IM vill ha ett starkt samarbete. Under 2018 har
Vänskapa utvidgat målgruppen genom att även rikta sig till nyanlända familjer utifrån att
antalet ensamkommande barn minskat. Organisationen Individuell människohjälp har under
2017-2018 bedrivit verksamhet inom Lund genom ett idéburet offentligt partnerskap. Genom
att skapa vänskapsrelationer på individnivå förbättras förutsättningar för integration och
etablering samt stärkande av sociala nätverk som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.
När en offentlig instans och en idéburen organisation ingår ett idéburet offentligt partnerskap
(IOP) stärks samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Detta stärker demokratin
och delaktigheten ökar. Utöver den särskilda samhällsutmaning som överenskommelsen avser
är det ett utvecklande av en form av samarbete mellan ideell sektor och Socialförvaltningen i
Lund.

Värdegrund för partnerskapet
Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) ska bygga på respekt för varandras olika roller och
förutsättningar. Öppenhet och dialog ska råda vilken ska kännetecknas av ömsesidig tillit,
lyhördhet och förståelse. Även långsiktighet, transparens och acceptans för kritik är centrala i
partnerskapet. Vidare bygger överenskommelsen på varsam och respektfull hantering av de
offentliga medel som möjliggör verksamheten inom partnerskapet.

Syftet med partnerskapet och verksamheten
I Lund bor unga ensamkommande barn som lämnat sina tidigare nätverk av familj och vänner
för att startat ett liv i Sverige utan naturliga ingångar till det nya samhället. I verksamheten
Vänskapa sammanför IM etablerade familjer, par och ensamstående med ensamkommande
barn och unga. Under 2018 har Vänskapa utvidgat målgruppen genom att även rikta sig till
nyanlända familjer. Syftet med verksamheten är att de ensamkommande barnen och
nyanlända familjer ska få nya kontakter i Sverige och möta den svenska vardagen med
etablerade personer. Genom verksamheten möjliggörs ett ömsesidigt lärande mellan etablerad
och nyanländ där olikheter berikar både grupper och individer. Möten ska ske på ett jämlikt
sätt och ska skapar personliga relationer på ett sätt som myndigheter inte kan göra.

Mål
Mål med insatsen är att ensamkommande barn inom kommunala boenden samt medverkande
ur majoritetsbefolkning gemensamt ska:

1. Bygga relationer och kontaktnät
2. Få ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Ensamkommande barnen och nyanlända familjer ska:
3. Få ökade kunskaper i det svenska språket och i svensk vardag.
För att uppnå målen kommer följande insatser göras:
•
•

Sammanlagt sammanförs minst 10 vänskaparelationer för första halvåret 2019.
Alla sociala aktiviteter kommer vara kostnadsfria.

IM ansvarar för att följa upp resultaten av verksamheten under tiden för överenskommelsen.
Målgrupp
Direkt målgrupp: Nyanlända familjer som kommit till Lund genom den så kallade
Bosättningslagen (Lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning 2016:38).
Ensamkommande barn och unga som Lunds kommun har ansvar för genom boendeinsats
enligt Socialtjänstlagen (SoL). Den huvudsakliga målgruppen för överenskommelsen är
nyanlända pojkar och flickor under 21 år bosatta i Lunds kommun. Verksamheten är öppen
för alla Lund kommuns invånare oavsett grund för uppehållstillstånd och tid i Sverige.
Indirekt målgrupp: etablerade familjer, par eller ensamstående
Etablerade vuxna kvinnor och män bosatta i Lunds kommun eller närliggande kommuner är
en indirekt målgrupp som påverkas av, men omfattas inte av överenskommelsen Den
etablerade personen behärskar det svenska språket obehindrat och har en god kännedom om
Lund och det svenska samhället.

Partners
Detta IOP är upprättat mellan:
Offentlig part: Socialförvaltningen i Lund
Ideell icke vinstdrivande part: Individuell Människohjälp.
Alla organisationer som efter gemensamt beslut inom partnerskapet medverkar med insatser
som bedömts relevanta och möjliga att genomföra inom ramen för denna samverkansform är
icke vinstdrivande, politiskt obundna och arbetar utifrån alla människors lika värde. Deras
arbete utgör såväl ett mervärde för de människor de möter som ett komplement till
kommunens verksamheter genom en form som de offentliga aktörerna inte kan erbjuda.

Parternas inbördes relation
Undertecknande parter i denna överenskommelse betraktas som självständiga och jämbördiga
aktörer. Varje parts integritet och oberoende ska respekteras. Parterna ansvarar var för sig för
sin insats i arbetet och varje parts särart och mervärde ses som en tillgång för partnerskapet.

Överenskommelsens form och utgångspunkt
Varje ingående part i överenskommelsen ska följa de beslut som kommunfullmäktige i Lund
eller annan myndighet fattar som har påverkan på verksamhet och målgrupp utifrån
kommunfullmäktiges budget.
De ingående parterna i överenskommelsen förbinder sig att följa tillämpliga lagar,
författningar samt normer och föreskrifter som utfärdats av statliga och kommunala
myndigheter och verk för målgruppen och inom den verksamhet som regleras av
överenskommelsen vilket innefattar utdrag ur belastning- och misstankeregister. Individuell
Människohjälp är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av
arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.
De ingående parterna i överenskommelsen ska i de situationer som är lämpliga, beskriva att
verksamheten och de insatser som utförs, sker som ett Idéburet Offentligt Partnerskap
parterna emellan.
Överenskommelsen reglerar syfte och värdegrund för arbetet med målgruppen samt de
ingående parternas specifika insatser formulerade i text nedan. Insatserna kan vid behov och
över tid förändras, vilket ska ske i första hand genom dialog. Vid förändringar som har
påverkan på syfte och värdegrund ska överenskommelsen omförhandlas.
Socialförvaltningen bedömer att IMs verksamhet är unik i sitt slag utifrån överenskommelsen
målgrupp. Särskilt med beaktande av att närhetsprincipen är av avgörande betydelse för
partnerskapets genomförande. Uppdragsgivaren har, med utgångspunkt från sin
lokalkännedom, funnit att det inte finns någon alternativ aktör som kan tillhandahålla de
tilltänkta aktiviteterna för den specifika målgruppen med motsvarande kvalitetsinnehåll inom
kommunens närområde. IM har mycket lång erfarenhet av att arbeta med människor på flykt.
I år, 2018, fyller organisationen 80 år som startade med de flyktinggrupper som fanns efter
andra världskriget. Det finns således gedigen erfarenhet, ett stort nätverk, kunskap, lust och
engagemang i organisationen.
Idéburet Offentligt Partnerskap kommer att tillämpas på grund av följande skäl:
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna ideella organisationen IM.
• Verksamheten är ett led i att förverkliga en politisk beslutad plan, där de idéburna
organisationer insatser är viktiga.
• Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
• Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda inom det här området.
• Båda parter är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser).
• Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.
• Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
• Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den
idéburna organisationen till underleverantör, utan istället en fortsatt fri och
självständig aktör.
De ingående parterna i överenskommelsen ska i de situationer som är lämpliga, beskriva att
verksamheten och de insatser som utförs, sker som ett Idéburet Offentligt Partnerskap
parterna emellan.

Parternas respektive insatser
Individuell människohjälp

•

•
•

Sammanföra minst 10 vänskaparelationer per år som sammanförs genom den metodik
som tagits fram inom IM vilket i korthet innebär intervjuer som handlar dels om
familjens lämplighet men också om vilka intressen familjen har för att därefter
sammanföra familj med familj alternativt ett barn/ung vuxen med en etablerad familj.
Erbjuda kostnadsfria aktiviteter under den tid överenskommelsen omfattar.
Medverka i styrgrupp samt i andra förekommande möten mellan ideell sektor och
Socialförvaltningen i Lund/annan förvaltning i Lund som syftar till att främja
integration.

Socialförvaltningen i Lund

Socialförvaltningen i Lund har följande del i överenskommelsen
•
•
•
•

Socialförvaltningen ska bidra till överenskommelsen med finansiering, se Ekonomi
Socialförvaltningen ska bistå IM gällande kontakter med andra delar av Lunds
kommun som avser att bidra till integration/inkludering i samhället.
Att kontaktperson på boendet medverkar vid första mötet i vänskapafamiljen avseende
målgruppen ensamkommande barn och unga.
Socialförvaltningen ska samordna och arrangera styrgruppsträffar med IM samt andra
föreningar inom den ideella sektorn som bedriver verksamhet mot andra målgrupper
inom området där syftet är att främja ömsesidig integration.

Styrning och uppföljning av överenskommelsen

Styrgrupp utgörs av de ansvariga företrädarna för parterna.
Styrgruppens uppdrag:
•
•
•

•

Ansvarar för att den gemensamma målsättningen och intentionen i den ingångna
överenskommelsen följs.
Följa upp att varje ingående part bär ansvaret för sin del av insatserna i enlighet med
ovan.
Styrgruppen följer upp verksamheten via en avslutande verksamhetsrapporter vid
minst ett (1) tillfälle för halvåret 2019. Styrgruppen ska sammanträda en gång per
halvår och socialförvaltningen ansvarar för kallelse och dokumentation av
styrgruppens sammanträde.
Vid beslut om förändringar och korrigeringar av insatser eftersträvas att beslut fattas i
konsensus

Varje part i partnerskapet ska vid periodens slut lämna en rapport med de erfarenheter de
tillgodogjort sig. Avsikten är att sammanställningen ska täcka in varje verksamhet specifikt.
Sammanställningen utgör även underlag för ekonomisk uppföljning och granskning.
Granskningen är kopplad till varje parts särskilda insatser och uppföljning sker och
sammanställs av socialförvaltningen.

Kontaktpersoner
Socialförvaltningen: Johan Larsson Boström, Utvecklingschef, 046-359 59 35,
johan.larssonbostrom@lund.se
IM: Birgitta Rosén, ordförande i IM Lunds lokalförening,
072-888 59 75 birgitta.f.rosen@gmail.com

Period för överenskommelse
Det Idéburna Offentliga Partnerskapet gäller från 2019-01-01 till 2019-06-30.
Parterna har för avsikt att senast 2019-02-15 göra en översyn om Överenskommelsen ska få en
fortsättning eller inte. Vid detta tillfälle ska socialförvaltningen pröva om en fortsättning ska
aktualiseras i samma eller annan inriktning.

Ekonomi
Verksamheten som omfattas av det Idéburna Offentliga Partnerskapet finansieras av
Socialförvaltningen med 58 000 kr för första halvåret 2019.
Utöver denna finansiering erbjuder IM resurser i form av frivilligt arbete.
Ekonomiska villkor och fakturering
Socialförvaltning del av finansieringen betalas ut vid ett (1) tillfällen per år. IM ska följa
fakturering enligt särskild rutin.

Omförhandling, hävningsrätt samt tvist
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna medverka i en
dialog innan förändringar genomförs. Förändringarna ska förankras och beslutas av behöriga
representanter.
Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina
åtaganden, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska medverkande parter
föra en dialog om huruvida överenskommelsen kan fortsätta. I sådana fall är uppsägningstiden
3 månader.
Part kan häva denna överenskommelse om någon motpart inte fullföljer sina åtaganden och
rättelse inte sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen hävs blir parten
återbetalningsskyldig för delar eller hela summan som Socialförvaltningen i Lund har betalat
ut inom ramen för denna överenskommelse.
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan parterna.

Underskrifter:
Denna överenskommelse är upprättat i likalydande exemplar där parterna tagit var sitt
original.
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