Överenskommelse om
Idéburet Offentligt
Partnerskap mellan
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning och
Stockholm Street Minds

Denna överenskommelse har träffats mellan Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsförvaltning och Street Minds Ideell förening.
Diarienummer EÅV 2021/230.

§ 1 Bakgrund
Det finns i dagsläget brukare som är aktuella på Enheten för
ekonomiskt bistånd som inte kan delta i ordinarie
arbetsmarknadsåtgärder t ex hos Jobbtorg eller hos
Arbetsförmedlingen på grund av missbruk, psykisk ohälsa,
hemlöshet. Många av dessa brukare är också aktuella, till och från,
på Enheten för utredning och öppenvård.
Önskat läge är att brukarna inom målgruppen ska komma ett steg
närmare självständighet och självförsörjning t ex genom att kunna
delta i en arbetsmarknadsinsats och/eller genomgå
missbruksbehandling.
Street Minds är en ideell förening med syfte att stödja personer i
utsatthet till förbättrade livsvillkor - hitta framkomliga vägar till
arbete, boende, försörjning, egenmakt, meningsfullhet och ökad
välfärd.
Föreningens verksamhet omfattar att bedriva aktiviteter som
främjar syftet och målgruppens organisering.
Medlemmarnas deltagande i verksamheten är frivilligt, öppet och
ideellt. Föreningen har ett nära samarbete med Street Business
ekonomisk förening, som är ett arbetskooperativ. Föreningarnas
samarbete innebär att Street Minds samlar deltagare och idéer från
målgrupper med missbruk, hemlöshet och psykisk ohälsa mm. och
tillsammans med dem utvecklar olika verksamhetsidéer. En del av
idéerna blir sedan kommersiella - dvs deltagare från målgruppen
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säljer tjänster eller produkter vilka administreras av Street Business
ekonomisk förening. Den som deltagit med försäljningsverksamhet
under ett års tid i Street Business erbjuds medlemskap i den
ekonomiska föreningen, som deltagare och med rösträtt/inflytande i
arbetskooperativet.
Street Minds har sökt samarbete och partnerskap med EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsförvaltning för att med gemensamma
krafter erbjuda betalda arbeten / sysselsättning för människor i
stadsdelen som på olika sätt lever i social utsatthet och som står
utanför ordinarie arbetsmarknadsinsatser. Street Minds vill genom
sitt arbete främja entreprenörskap utifrån individens intresse- och
kompetensområde.

§ 2 Syfte och mål med samverkan
Det övergripande syftet med partnerskapet är att erbjuda ett första
steg in till ordinarie arbetsmarknadsinsatser för personer som
uppbär ekonomiskt bistånd och som saknar egen inkomst.
Parternas gemensamma mål är att genom de tjänster som ryms
inom Street minds verksamhet ge personer som saknar egen
inkomst, och som har social problematik som t ex missbruk,
hemlöshet och psykisk ohälsa:
- en möjlighet till egen inkomst
- en väg som, på sikt. kan leda till kontakter, goda referenser,
en egen försörjning och en plats på arbetsmarknaden
Ett annat mål för partnerskapet är ett gemensamt lärande och
metodutveckling.

§ 3 Målgrupp
Målgrupp för partnerskapet är vuxna personer inom EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdels geografiska område som uppbär
ekonomiskt bistånd, saknar egen inkomst och som befinner sig
långt ifrån ordiniarie insatser och arbetsmarknadsåtgärder.
Målgruppen är personer som lever i utsatthet och står långt från
arbetsmarknaden. Det kan vara personer som lever i hemlöshet och
har ett aktivt missbruk. Därmed kan personerna både ha en kontakt
med enhet för utredning och öppenvård samt enheten för
ekonomiskt bistånd
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Utöver att målgruppen saknar egen inkomst så är det vanligt
förekommande att personerna har stödbehov inom andra områden;
såsom t ex missbruk och socialpsykiatri.

§ 4 Värdegrund
Förvaltningen samarbetar enbart med föreningar/organisationer
som ställer sig bakom grundläggande demokratiska värderingar och
i sin verksamhet främjar jämställdhet, delaktighet, folkhälsa, frihet
från våld samt motverkar diskriminering.
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika
förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av
ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas en
acceptans för varandras olika synsätt samt transparens och
långsiktighet i samarbetet. Vidare bygger överenskommelsen på
varsam och respektfull hantering av de offentliga medlen som
möjliggör verksamheten.
Street Minds kommer inom ramen för partnerskapet att aktivt
arbeta utifrån denna värdegrund och förvaltningens övergripande
målsättningar.

§ 5 Aktiviteter inom ramen för partnerskapet
Förvaltningen bedömer att Street Minds verksamhet, i samverkan
med Street Business, kan bidra till avdelningens övergripande mål
som är självförsörjning och självständighet.
Metoden och organiseringen har redan visat att personer från
målgruppen kunnat utveckla idéer som blivit kommersiellt
gångbara, om än i liten skala.
Förvaltningen kommer att identifiera lämpliga personer inom
målgruppen och vara behjälpliga att etablera en kontakt med Street
Minds som sedan ansvarar för att matcha individens önskemål och
kompetens med de verksamheter man tillhandahåller (se bilaga 1
Samarbete).
Street Minds åtaganden
- Informera om verksamheten, tex på berörda enheters APT
- Erbjuda en snabb återkoppling och möte när en handläggare
vill identifierat och hänvisat vidare en person.
- Matcha de brukare som vi hänvisats till de tjänster som
ingår i verksamheten
- Avstämning till aktuell brukares socialsekreterare
- Vid behov; delta i trepartsmöten med socialsekreterare
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Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings åtaganden
- Ge möjlighet till informationsmöten
- Hänvisa brukare till projektet
- Ansvara för att styrgrupp och arbetsgrupp träffas
- Ansvara för uppföljning av överenskommelsen

§ 6 Organisation
Styrgrupp
Överenskommelsen följs löpande upp av en gemensam styrgrupp
bestående av representanter från förvaltningen och från Street
Minds. Förvaltningen representeras av avdelningschef och
enhetschefer från Individ och familjeomsorg vuxna. Stockholm
Street Minds representeras av två personer från Street Minds
styrelse och en person från Street Business Styrelse
Styrgruppens uppgift är att säkerställa att överenskommelsen för
partnerskapet efterlevs.
Om styrgruppen konstaterar avvikelser ska den initiera åtgärder för
att mål och aktiviteter ska utföras enligt överenskommelsen.
Styrgruppen ska sammanträda minst tre gånger per år.
Förvaltningen är sammankallande i styrgruppen.
Arbetsgrupp
Partnerskapet drivs operativt av en arbetsgrupp bestående av
medarbetare från förvaltningen och från Street Minds.
Styrgruppen utser deltagare till arbetsgruppen.

§ 7 Dokumentation och redovisning
Ansvaret för dokumentation delas mellan stadsdelsförvaltningen
och Street Minds.

§ 8 Samverkan och uppföljning
Parterna ska föra en kontinuerlig dialog under hela perioden. Båda
parter ansvarar för att en dialog kommer till stånd.
Samverkan ska vid behov ske med relevanta verksamheter inom
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Street Minds ansvarar
för att uppmärksamma behovet och stadsdelen är behjälplig med
relevanta kontaktingångar och annat stöd för att underlätta
samverkan i förhållande till den kommunala organisationen.
Eventuella förändringar eller behov av förtydliganden konkretiseras
närmare i tilläggsbilagor till befintlig överenskommelse.
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Delredovisningar av genomförda insatser och resultat lämnas
månadsvis. Rapporten ska sammanfatta samtliga under perioden
pågående insatser.
En samlad uppföljning av insatserna, dess effekter och lärdomar
från partnerskapet redovisas senast en månad innan partnerskapet
avslutas.

§ 9 Ekonomi
Finansiering och betalningsvillkor
Både Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Street Minds
bidrar med resurser till den verksamhet som omfattas av det
Idéburna Offentliga Partnerskapet. Övriga samarbetsaktörer bidrar
med viktiga resurser för partnerskapet som helhet. I avsnittet
budget preciseras samtliga ingående resurser närmare.
De överenskomna ekonomiska medlen, totalt 200 000 kronor per
år, får endast användas till kostnader för den överenskomna
verksamheten.
Parterna har rätt att kräva sitt bidrag helt eller delvis åter om det
används felaktigt eller inte för avsett ändamål.
Om kontanta medel ej behöver användas fullt ut kan medlen
antingen återbetalas eller användas för samma eller liknande
ändamål.
Budgetförslag
Koordinator (anställning 20%)
Handledare (tillfälliga resurser)
Övriga omkostnader
(förbrukningsmaterial, resor
etc. kopplade till aktiviteter
som omfattas av detta IOP)

125 000 kr
60 000 kr
15 000 kr

Totalt: 200 000 SEK
Ideella timmar som Street minds och övriga samarbetspartners
bidar med samt nedlagd tjänstemannatid från stadsdelens sida är ej
inräknat som en kostnad men utgör ett viktigt bidrag och är en
väsentlig förutsättning för verksamhetens genomförande.
Betalningsvillkor
Den ekonomiska ersättningen från Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning regleras genom utbetalning till Street Minds,
med hälften av årsbeloppet vid två tillfällen per år, under
månaderna juni och januari.
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Om kontanta medel ej behöver användas fullt ut ska medlen
återbetalas till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, om inte
överenskommelse görs mellan parterna om att medeln används på
annat sätt för samma eller liknande ändamål.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning bidrar med kontanta
medel enligt budget för att möjliggöra genomförande av
partnerskapets verksamhet.

§ 10 Lärande, kunskapsinhämtning och metod
Då det för båda parter är ett relativt nytt sätt att arbeta på, är det
viktigt att arbeta med formerna för samarbetet, partnerskapet som
ramverk och samarbetsmetoder.
Arbetssättet ska utgå från målgruppen och det ska finnas möjlighet
att utveckla lämpliga arbetsmetoder under hela perioden.

§ 11 Överenskommelsens giltighetstid
Från den 1 juni 2021 till och med den 31 maj 2022.
Parterna ska föra en kontinuerlig dialog under hela perioden. Båda
parter ansvarar för att dialogen kommer till stånd.

§ 12 Förlängning
Överenskommelsen kan förlängas eller omförhandlas med
utgångspunkt i vad som uppnåtts inom ramen för det
överenskomna partnerskapet samt eventuellt förändrade behov eller
förändring avseende resurser.

§ 13 Omförhandling, rätt att lämna projektet och
tvist
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker
ska parterna innan förändringarna genomförs föra en dialog och på
rätt nivå godkänna förändringarna.
Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för
överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller det råder
väsentligt förändrade omständigheter så ska alla medverkande
parter föra en dialog om huruvida partnerskapet kan fortsätta.
I sista hand har part rätt att lämna partnerskapet om någon motpart
inte fullföljer sina åtaganden. Om någon part lämnar projektet blir
parten återbetalningsskyldig för delar eller hela summan som
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har utbetalat i förskott
och som inte förbrukats inom ramen för denna överenskommelse.
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Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog
mellan parterna som omfattas av denna överenskommelse.

Kontaktpersoner
Veronica Starck, avdelningschef, Social omsorg Vuxen
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Organisationsnummer: 212000-0142
Tfn: 08-508 14 965
E-post: veronica.starck@stockholm.se
Postadress: Box 81, 121 22 Johanneshov
Fredrik Bergman, projektledare, Street minds
Organisationsnummer: 802524-2879
Tfn: 070-726 48 03
E-post: fredrik.bergman@protonmail.com
Postadress: Street minds, C/o Convictus, Magnus Ladulåsgatan 7,
118 65 STOCKHOLM

Denna överenskommelse har upprätts i två likalydande exemplar,
varav parterna har tagit var sitt.
Stockholm den /

Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning

Street Minds

……………………………….
Underskrift

………………………………
Underskrift

Anders Carstorp
……………………………..…
Namnförtydligande

……………………………….
Namnförtydligande
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