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Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap
– gällande främjande av ömsesidig integration för nyanlända vuxna och
etablerade mellan Socialförvaltningen i Lund och Kompis Sverige

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap
Bakgrund
Från den 1 mars 2016 gäller den så kallade Bosättningslagen (Lagen om mottagande av vissa
nyanlända för bosättning 2016:38) som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning
ta emot en nyanländ flykting för bosättning i kommunen. Syftet med lagen är att åstadkomma
en jämnare fördelning av mottagandet bland landets kommuner. Lagen ska säkerställa att
nyanlända som beviljats uppehållstillstånd snabbt kan påbörja sin etablering på
arbetsmarknaden och i samhällslivet.
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 som är inom området för integration och inkludering.
Föreningen Kompis Sverige har under 2017-2018 bedrivit verksamhet inom Lund genom ett
idéburet offentligt partnerskap. Verksamheten som bedrivs genom särskild metodik bygger
på att sammanföra etablerade och nya svenskar. De nyanlända vill många gånger ha en svensk
vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få
möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund och kultur. Kompis Sveriges
metodik bygger på den enskildes intressen, livssituation och personlighet och är en viktig del
för att kompisrelationerna ska fungera väl redan från början. Kompisrelationerna möjliggör ett
ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar. 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.
Kompis Sveriges verksamhet vilar på fem grundprinciper:
•
•

Frivillighet: Verksamheten bygger på frivilligt deltagande och villkoras inte på något
sätt till försörjning eller del av insats hos myndighet. Att matchas med en kompis ska
betraktas som ett attraktivt erbjudande, för såväl nyanländ som etablerad.
Ömsesidighet: Kompis Sverige arbetar efter idén om tvåvägsintegration, ett begrepp
som kan vara synonymt med individers jämlikhet och ömsesidiga behov av
integration. Verksamheten ser värdet i att båda grupper möts på jämlika villkor i en
ömsesidig vilja att lära kära varandra och få ett utbyte av varandra. Visionen är att

•
•
•
•

skapa jämlika vänskapsrelationer där deltagarnas mål uppnås naturligt. Genom att
belysa och ta hänsyn till kvinnors och mäns olika livsvillkor skapar vi en jämställd
verksamhet.
Individfokus: verksamheten fokuserar på arbete med integration på individnivå,
genom mötet mellan två människor
Kontinuitet: Kompisparen åtar sig att träffas minst 6 h/ månad
Långsiktighet: Kompisparen åtar sig att träffas under minst 6 månader.
Kvalitet: ett starkt fokus på måluppfyllelse. Det innebär att det är uppnådda effekter
hos medborgarna som är vägledande för allt vi gör. Verksamheten kvalitetssäkras
genom regelbunden resultatmätning mot uppsatta mål.

Syftet med partnerskapet och verksamheten
I Lund bor invånare som en gång lämnat sina tidigare nätverk av familj, vänner och
arbetskontakter och startat om sitt liv i Sverige utan naturliga ingångar till det nya samhället.
Det innebär att många av invånarna inte har tillträde till arbetsmarknaden och samhället på
samma villkor som majoritetsbefolkningen.
Kompis Sverige verkar för att sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar genom
att sänka de sociala barriärerna mellan dessa grupper. Genom att nya och etablerade svenskar
möts på ett jämlikt sätt och skapar personliga relationer bryts många av de sociala barriärer
som idag existerar grupperna emellan. Kompis Sverige erbjuder deltagarna både en personlig
kompismatchning samt tillgång till ett bredare nätverk genom verksamhetens sociala och
kostnadsfria aktiviteter.
För nya svenskar innebär ett deltagande i verksamheten en möjlighet att få tillgång till
aktiviteter och vänskap som underlättar förståelsen för svenska samhället och
arbetsmarknaden samt svenska språket, viktiga steg på vägen till arbete och vidare studier.
För de etablerade svenskarna innebär ett deltagande en tillgång till en mötesplats som annars
inte funnits, samt ett underlättande för ökad förståelse och kunskap om andra kulturer.
Sammantaget bidrar verksamheten relationer till ömsesidig integration samt stärkta sociala
nätverk som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Mål
Mål med insatsen är att målgruppen ska:
1.
2.
3.
4.

Bygga relationer och kontaktnät
Få ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Känna tillhörighet med varandra och samhället
Få ökade kunskaper i det svenska språket

I förlängningen främjar verksamheten genom arbete mot dessa mål nyanlända personers
möjligheter att gå till arbete eller vidare studier.
För att uppnå målen kommer följande insatser göras:
•
•

Sammanlagt matchas minst 25 par för halvåret 2019. Kompisrelationerna har en
varaktighet om minst 6 månader.
Kompis Sverige genomför sociala aktiviteter för målgruppen.

Kompis Sverige ansvarar för resultatmätningar för att mäta programmets effekt. Dessa är
baserade på att deltagarna självskattar egna förmågor och beteenden kopplat till
verksamhetens fyra mål; relationer, utbyte, tillhörighet, kunskaper i det svenska språket, samt
ökad kunskap om arbetsmarknad, som en följd av projektet. Självskattningen görs direkt vid
programstart samt vid programmets slut efter sex månader.
Målgrupp
Direkt målgrupp: nyanlända
Den huvudsakliga målgruppen för Överenskommelsen är nyanlända kvinnor och män över 18
år bosatta i Lunds kommun.
Indirekt målgrupp: etablerade
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.
För att delta i Kompis Sverige måste man dela Kompis Sveriges värderingar.

Partners
Detta IOP är upprättat mellan:
Offentlig part: Socialförvaltningen i Lund
Ideell icke vinstdrivande part: Kompis Sverige.
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. Kompis Sverige 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 Kompis Sveriges 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. Kompis Sverige har en unik och stor tillgång till ideellt engagerade
krafter i sin organisation och dokumenterad erfarenhet av insatser med goda resultat.
Idéburet Offentligt Partnerskap kommer att tillämpas på grund av följande skäl:
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna ideella organisationen Kompis
Sverige.
• 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
Kompis Sverige

•
•
•

Sammanföra minst 25 kompisrelationer för första halvåret 2019 som sammanförs i
enlighet med Kompis Sveriges metodik vars syfte är att skapa goda relationer.
Erbjuda aktiviteter för målgruppen 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 Kompis Sverige gällande kontakter med andra delar av
Lunds kommun som avser att bidra till integration i samhället.
Socialförvaltningen ska samordna och arrangera styrgruppsträffar med Kompis
Sverige 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 verksamhetsrapporter vid minst två (2)
tillfällen till 2019-06-30. 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: Pia Forsberg, pia.forsberg@lund.se
Kompis Sverige: Linnea Håkansson, Linnea.hakansson@kompissverige.se

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 125 000 kr per kalenderår och ska omfatta minst 25 kompispar per
år.
Utöver denna finansiering erbjuder den Kompis Sverige resurser i form av frivilligt arbete.

Ekonomiska villkor och fakturering
Socialförvaltning del av finansieringen betalas ut vid ett (1) tillfällen per år. Kompis Sverige
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.
Lund 2018
För Socialförvaltningen

Annika Pettersson, Socialdirektör

Lund 2018För Kompis Sverige

Johan Bäckström, Verksamhetschef

