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ldeburet offentligt partnerskap, IOP överenskommelse med Street Minds
Förslag till beslut
1.

2.

Enskede-Arsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner IOP
överenskommelsen med Street Minds och ger stadsdelsdirektör
i uppdrag att ingå överenskommelsen.
Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att fatta de beslut som krävs
för att överenskommelsen ska fylla sitt syfte, såsom beslut om
att godkänna styrgruppens förslag på åtgärder och om
förändring av verksamheten under den tid stadsdelsnämnden
beslutar att överenskommelsen ska gälla.

Stadsdelsdirektör

fl!~~
Veronica Starck
Avdelningschef

Sammanfattning
Street Minds är en ideell förening som har hört av sig till
förvaltningen med ett förslag om samarbete.
Förslaget är en överenskommelse om ett samarbete som ska leda till
att personer som idag står långt från arbetsmarknaden ska få större
möjlighet till självständighet och en egen försörjning.
Förvaltningen har idag brukare som står långt från arbetsmarknaden
och lever i social utsatthet. Brukarna är inte är redo att ta hjälp av de
insatser som finns som ska bidra till en egen försörjning.
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Förvaltningen tycker att förslaget är bra och vill ingå
överenskommelsen.

Bakgrund
Street Minds har sökt samarbete och partnerskap med Enskede
Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning för att med gemensamma krafter
erbjuda betalda arbeten/sysselsättning för människor i stadsdelen
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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.
Beskrivning av IOP
Ideburet Offentligt Partnerskap, IOP, är ett partnerskap mellan en
eller flera ideburna organisationer och den offentliga sektorn. IOP
kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller
upphandling är ett bra alternativ. I stadens vägledning framgår att
det är primärt två aspekter som är avgörande för när det kan vara
aktuellt att samverka med en ideburen organisation inom ramen för
ett IOP. Den ena aspekten är de juridiska ramarna; det vill säga om
partnerskapet kan ingås utan att någon lag överträds (LOU och
kommunallagen). Den andra aspekten är huruvida just ett IOP är
den lämpligaste samverkansformen för att uppnå de eftersträvade
målen.
I överenskommelsen bestäms innehållet av partnerskapet, vilken
part som ska bidra med vilka resurser samt hur länge
överenskommelsen ska gälla.
Föreningen Street Minds
Street Minds är en ideell förening med syfte att stödja personer i
utsatthet till förbättrade livsvillkor. Det vill säga hitta 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.
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Föreningen har ett nära samarbete med Street Business ekonomisk
förening, som är ett arbetskooperativ. Föreningarnas samarbete
innebär att Street Minds samlar deltagare med bland annat
missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa. Tillsammans med deltagarna
utvecklar de olika verksamhetsideer, En del av ideerna blir sedan
kommersiella, det vill säga deltagare från målgruppen säljer tjänster
eller produkter vilka administreras av Street Business ekonomisk
förening. Den som deltagit med försäljningsverksarnhet under ett
års tid i Street Business erbjuds medlemskap i den ekonomiska
föreningen, som deltagare och med rösträtt/inflytande i
arbetskooperativet.
Det finns i dagsläget brukare inom Social omsorg vuxen som är
aktuella på Enheten för ekonomiskt bistånd som inte kan delta i
ordinarie arbetsmarknadsåtgärder hos exempelvis Jobbtorg eller
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Arbetsförmedlingen på grund av missbruk, psykisk ohälsa och
hemlöshet. Många av dessa brukare är också periodvis aktuella på
Enheten för utredning och öppenvård.
Önskat läge är att brukarna inom målgruppen ska komma ett steg
närmare självständighet och självförsörjning, till exempel genom att
kunna delta i en arbetsmarknadsinsats och/eller genomgå
missbruksbehandling.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Social omsorg vuxen.

Ärendet
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 exempelvis 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.

Synpunkter och förslag
Enskede-Arsta-Vantörs stadsdelsförvaltning bedömer Street Minds
verksamhet som viktig för det kort- och långsiktiga arbetet för
personer i extrem utsatthet till egen försörjning. Bedömningen är att
Street Minds är en etablerad förening med kapaciteten att kunna
driva ett ideburet offentligt partnerskap. Verksamheten har en
betydelsefull funktion för de personer som står långt från
arbetsmarknaden och som inte är redo för arbetsförberedande
insatser i det ordinarie utbudet som staden har att erbjuda. Street
Minds utgör ett komplement till förvaltningens arbete med
målgruppen.
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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 ideer som blivit kommersiellt gångbara, om än i liten
skala.

R Stockholms
V stad

Tjänsteutlåtande
Dnr EAV 2021/230
Sida 4 (5)

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 som tillhandahålls.
Genom partnerskapet möjliggörs ett långsiktigt samarbete som
bedöms vara gynnsamt för båda parter.

Föreslagen finansiering
Både Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Street Minds
bidrar med resurser till den verksamhet som omfattas av det
Idebuma Offentliga Partnerskapet. Övriga samarbetsaktörer bidrar
med viktiga resurser för partnerskapet som helhet.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelförvaltning har budgeterat för
200 000 kronor för året som endast får användas till kostnader för
den överenskomna verksamheten.
Nedan redogörs för hur medlen ska fördelas.
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

Ideella timmar som Street minds och övriga samarbetspartners bidar
med samt nedlagd tjänstetid från stadsdelsförvaltningens sida är ej
inräknat som en kostnad, men utgör ett viktigt bidrag och är en
väsentlig förutsättning för verksamhetens genomförande.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har rätt att kräva sitt
bidrag helt eller delvis åter om det används felaktigt eller inte för
avsett ändamål.
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Överenskommelsens giltighetstid
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning föreslår att
överenskommelsen ska börja gälla från och med den 1 juni 2021 till
och med den 31 maj 2022. Överenskommelsen kan därefter
förlängas eller omförhandlas.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelningsnämnd
att godkänna överenskommelsen med Street Minds och att ge
stadsdelsdirektör i uppdrag att ingå överenskommelsen. Dessutom
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föreslår förvaltningen att Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelningsnämnd ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta de
beslut som krävs för att överenskommelsen ska fylla sitt syfte,
såsom beslut om att godkänna styrgruppens förslag på åtgärder och
om förändring av verksamheten under den tid stadsdelsnämnden
beslutar att överenskommelsen ska gälla.
Bilaga
1. Överenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap
mellan Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och
Stockholms Street Minds
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