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Kommunstyrelsen

Ansökan om medel för IOP från nämnder
Förslag till beslut
1. Näringslivsnämnden beviljas 110 tkr för IOP med Diversity Partner.
2. Kultur- och fritidsnämnden beviljas 35 tkr för IOP med Eknö Hemmans
samfällighetsförening.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har i budget för 2018 sammanlagt 500 tkr avsatt för IOP:er. Medlen
är sökbara av berörd nämnd inom ramen för Överenskommelsen. Näringslivsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden har sökt om medel för IOP:er med Diversity Partner
(Välkommen till Värmdö) respektive med Eknö Hemman samfällighetsförening.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja 110 tkr till näringslivsnämnden samt 35 tkr till kulturoch fritidsnämnden ur budgetmedlen för IOP.

Bakgrund
Näringslivsnämnden fattade i oktober 2017 beslut om inkommen ansökan om medel för
idéburet offentligt partnerskap (IOP) för Diversity Partners1. Näringslivsnämnden har
till kommunstyrelsen ansökt om 55 tkr för 2017 och 110 tkr för 2018.
Kultur- och fritidsnämnden fattade i december 2017 beslut om inkommen ansökan om
medel för IOP för Eknö Hemmans samfällighetsförening2. Kultur- och fritidsnämnden
har till kommunstyrelsen ansökt om medel för samverkan. Av tjänsteskrivelse i ärendet
framgår att den årliga kostnaden uppgår till 35 tkr.

Ärendebeskrivning
I juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för idéburet offentligt
partnerskap (IOP)3. Grunden för uppkomsten av IOP är att det finns samhällsfenomen
samt relationer mellan det offentliga och det ideella som inte bygger på, eller kan
NÄN 2017-10-26 § 43
KOFN 2017-12-05 § 62
3
KS 2017-06-07 § 143
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inramas i, en marknads- eller bidragslogik. IOP är således en samverkansmodell för att
gemensamt hitta lösningar på samhällsproblem men utan att använda vare sig bidrag
eller upphandling som finansiering.
Diversity Partner

Näringslivsnämnden har tecknat en IOP med Diversity Partner, som enligt
överenskommelsen ska anordna 40 kostnadsfria sociala aktiviteter för nyanlända bosatta
i Värmdö kommun. Aktiviteterna ska även vara öppna för etablerade svenskar som vill
bidra till nyanländas integration i samhället. Överenskommelsen gäller från den 1 juli
2017 till den 31 december 2018.
Föreningen Diversity Partner driver initiativet Välkommen till Värmdö som ska
underlätta nyanländas etablering i Värmdö genom att:
 ansvara för möblering av de bostäder som de nyanlända flyttar in i
 vara behjälpliga med information och svara på allmänna frågor om skötsel av
bostad och gängse regler för boende i flerfamiljshus och för gemensamma
utrymmen
 lotsning i samhället under månad 5-24
 underlätta social etablering och uppmuntra till en aktiv fritid och deltagande i
föreningslivet
Diversity Partner erhåller ersättning om 165 tkr, varav 55 tkr avser 2017 och 110 tkr
avser 2018. Näringslivsnämnden ansöker om motsvarande medel hos kommunstyrelsen.
Eknö Hemman samfällighetsförening

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat en IOP med Eknö Hemman
samfällighetsförening. Inom ramen för överenskommelsen ska föreningen städa
stränderna Trouville och Fläskberget under högsäsong samt utföra provtagning av vatten
i enlighet med beslut av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Överenskommelsen
gäller från den 1 januari 2018 till den 31 december 2021.

Bedömning
Näringslivsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har tecknat IOP:er om samverkan
med Diversity Partner respektive med Eknö Hemma samfällighetsförening. Nämnderna
har vänt sig till kommunstyrelsen och ansökt om medel i enlighet med de budgetmedel
kommunstyrelsen tilldelats för detta ändamål i budget för 2018. Kommunstyrelsen
föreslås bevilja 110 tkr för näringslivsnämnden samt 35 tkr för kultur- och
fritidsnämnden ur budgetmedlen avsatta för IOP:er.
Näringslivsnämnden har ansökt om sammantaget 165 tkr, där 55 tkr avser
överenskommelse med Diversity Partner för 2017 och 110 tkr för 2018. Dock utgår
medel till nämnden endast för 2018, i enlighet med de budgetmedel kommunstyrelsen
har tilldelats.
Ekonomiska konsekvenser

I budget för 2018 finns 500 tkr avsatt i kommunstyrelsens budget för IOP:er. Medlen
ska vara sökbara av berörd nämnd inom ramen för Överenskommelsen. Inkomna
ansökningar om medel från näringslivsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden
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ryms inom avsatta budgetmedel. För det fall utbetalning beviljas i enlighet med förslag
till beslut kvarstår 355 tkr sökbara av nämnder för tecknande av IOP.
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut bedöms ha positiva konsekvenser för miljön. Tecknad IOP med Eknö
Hemman samfällighetsförening syftar till att upprätthålla de allmänna badplatserna
Trouville och Fläskberget, dagligen plocka skräp från stränderna samt genomföra
vattenprovtagning.
Konsekvenser för medborgarna

De båda överenskommelserna bedöms ha positiva konsekvenser för medborgarna. IOP
med Diversity Partner syftar till att genomföra kostnadsfria aktiviteter för nyanlända
bosatta i Värmdö kommun samt för etablerade svenskar. Syftet är band annat att stärka
tillhörigheten med varandra samt med lokalsamhället.
Konsekvenser för barn
Överenskommelserna bedöms ha positiva konsekvenser för barn, såväl vad gäller
tillträde till allmänna badplatser samt integrationsinsatser i samhället.

Ärendets beredning
Beslut om IOP har fattats av näringslivsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden.
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Handling
Tjänsteskrivelse näringslivsnämnden: Ansökan om
medel för Idéburet offentligt partnerskap mellan
Värmdö kommun och Diversity partner 2017-10-09
Protokollsutdrag NÄN 2017-10-26 § 43
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsnämnden:
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP) med Eknö Hemmans samfällighetsförening
Protokollsutdrag KOFN 2017-12-05 § 62
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