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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Idéburet offentligt partnerskap med föreningen
Grannstöd Spånga-Tensta

Förvaltningens förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören att i
enlighet med detta tjänsteutlåtande teckna tre-årigt avtal om
idéburet offentligt partnerskap med Grannstöd Spånga-Tensta.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Föreningen Grannstöd har till stadsdelsnämnden kommit in med en
ansökan om idéburet offentligt partnerskap (IOP) avseende tillgång
till en bil för verksamheten.
IOP är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och
den offentliga sektorn och kan användas när varken traditionellt
föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form.
Föreningen Grannstöd är en viktig aktör som bidrar till att nå
nämndens mål om en trygg och levande stadsdel samt att stadsdelen
ska vara ren och välskött. Föreningen bidrar även till målet vad
gäller att medborgare ska får god samhällsinformation och att sprida
information om olika arrangemang som förvaltningen arrangerar.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Stadsdelsutveckling
Fagerstagatan 13
163 04 Spånga
Telefon 08-508 033 76
Växel 08-50803000
ditte.westin@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen bedömer att idéburet offentligt partnerskap är en
lämplig samverkansform med föreningen Grannstöd.
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Bakgrund
För att öka tryggheten i stadsdelsområdet behöver
stadsdelsförvaltningen fördjupa samverkan med andra förvaltningar,
andra myndigheter och civilsamhället. En möjlighet är att tillämpa
idéburet offentligt partnerskap (IOP). Nämnden har antagit former
för tillämpning av idéburet offentligt partnerskap som avser att
teckna avtal med lokala föreningar i stadsdelsområdet (Dnr 1.1368/2016).
IOP är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och
den offentliga sektorn. En modell av partnerskap som kan användas
när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en
lämplig form.
IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den
idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill
medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka
resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla
med mera.
Föreningen Grannstöd Spånga-Tensta har till stadsdelsnämnden
kommit in med en ansökan om idéburet offentligt partnerskap samt
övrig dokumentation som riktlinjerna för IOP kräver. De har under
flera år bedrivit en verksamhet som innebär att genom bilburen
närvaro i stadsdelsområdet öka tryggheten. Inledningsvis var
föreningen sponsrad av ett försäkringsbolag genom finansiering av
den bil som föreningen använde. År 2012 upphörde detta men
sedan dess har förvaltningen tillhandahållit ett fordon för
ändamålet.
Föreningen Grannstöd ansökte om föreningsbidrag 2015 i syfte att
finansiera sin verksamhet, men deras verksamhet faller inte inom
ramen för de riktlinjer som nämnden fattat beslut om. Mot bakgrund
av detta ansökte inte föreningen om bidrag för år 2016, utan har
inväntat riktlinjerna för idéburet offentligt partnerskap.
Ärendet
Föreningen Grannstöd har till förvaltningen inkommit med en
ansökan om idéburet offentligt partnerskap.
Ärendets beredning
Ärendet är berett vid avdelningen stadsdelsutveckling och av
stadsdelsdirektören.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Föreningen Grannstöd är en viktig aktör som bidrar till ökad
trygghet i stadsdelsområdet. De bidrar till att skötseln av Spånga-
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Tenstas stadsmiljö förbättras genom att de dagligen rapporterar in
brister i stadsmiljön. Deras närvaro och kunskap om området är
omfattande och deras verksamhet väl känd hos medborgarna.
Enligt fastställt schema rör sig föreningens medlemmar inom
stadsdelsnämndens geografiska område – i huvudsak dagtid på
vardagar – både med bil och till fots.
Föreningen bidrar till att nå nämndens mål avseende en trygg och
levande stadsdel samt att stadsdelen ska vara ren och välskött.
Föreningen bidrar även till målet vad gäller att medborgare ska få
god samhällsinformation samt till att sprida information om olika
arrangemang som förvaltningen arrangerar.
Förvaltningen bedömer att idéburet offentligt partnerskap är en
lämplig samverkansform med föreningen Grannstöd och innebär att
nuvarande – mindre lämplig – stödform kan upphöra.
I överenskommelsen åtar sig nämnden att tillhandahålla bil samt stå
för driftkostnader, servicekostnader samt garageplats. Den totala
kostnaden beräknas uppgå till cirka 50 000 kronor.
Bilen får endast användas i sammanhang där föreningen genomför
avtalat uppdrag.
Föreningen åtar sig att utbilda alla medlemmar att ha kunskap om
bilen och de regler som gäller vid ett arbetspass.
Föreningen ska uppfylla samma krav på demokrati, jämställdhet etc,
som stadsdelsnämnden ställer i riktlinjer för föreningsbidrag.
I dagsläget möjliggör föreningens stadgar att förvaltningen ges
möjlighet att ingå i föreningens styrelse, en möjlighet som
förvaltningen inte kommer att nyttja.
Avtalet kommer att hanteras inom ramen för förvaltningens
ordinarie avtalsuppföljning.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner idéburet
offentligt partnerskap med Grannstöd Spånga-Tensta och uppdrar åt
stadsdelsdirektören att teckna tre-årigt avtal.
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Bilagor
1. Föreningen Grannsstöds ansökan och övrig tillhörande
dokumentation
2. Stadsdelsnämndens riktlinjer för IOP

