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Överenskommelse om idéburet offentligt
partnerskap mellan Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd och Syriska föreningen i
Stockholm gällande Arenor för integration

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner att överenskommelse tecknas
om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Syriska
föreningen i Stockholm.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att
teckna avtalet.
Sammanfattning
Syriska föreningen i Stockholm grundades år 1977 för att på bästa
sätt integrera de syriska invandrarna i det svenska samhället.
Föreningen har över 700 medlemmar och har sitt säte i HässelbyVällingby stadsdelsområde. Syriska föreningen i Stockholm har
mångårig erfarenhet av att arbetat med integrationsprojekt riktat till
personer från olika arabisktalande länder och föreningen består av
medlemmar och volontärer som själva har invandrarbakgrund.
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Förvaltningen har under 2019 startat en integrationssatsning i syfte
att vidareutveckla etableringsinsatser och erbjuda ett socialt stöd till
nyanlända under etableringstiden. Integrationssatsningen tar
inspiration från Kanadas etableringsmodell där organisationer och
personer som själva invandrat till landet ska ha en central roll i
integrationsarbetet.
Förvaltningen bedömer därför att ett samarbete med Syriska
Föreningen i Stockholm bidrar till att stärka och påskynda
nyanländas etablering i samhället. Förvaltningen föreslår att
stadsdelsnämnden godkänner att ett överenskommelse med IOP
tecknas med Syriska föreningen i Stockholm i enlighet med stadens
riktlinjer för IOP.
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Bakgrund
Enligt Stockholms stads riktlinjer kan stadens nämnder och styrelser
ingå idéburet offentligt partnerskap. Syftet är att skapa långsiktiga
relationer med organisationerna för att de i ökad utsträckning ska
kunna delta i och bidra till stadens utveckling.
Syriska föreningen i Stockholm har under året 2019 inlett samtal
med förvaltningen gällande gemensam långsiktig satsning kring
integration av nyanlända. I oktober 2019 inkom ansökan om
samverkan kring nyanländas integration och etablering.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för vuxna i samverkan med
avdelningen för barn och unga samt avdelningen för förskola.
Ärendet
Förvaltningen sökte medel från Länsstyrelsen för att systematisera
arbetet med att länka nyanlända till Arenor för integration
tillsammans med organisationer och personer som själva invandrat
till Sverige. Länsstyrelsen beviljade medel enligt § 37 förordningen
(2010:1122) för nästkommande år.
Syrisk föreningen i Stockholm har under många år samverkat med
förvaltningen inom olika verksamheter, bl.a. feriearbete och
lovverksamhet. Förvaltningen och Syriska föreningen i Stockholm
har under året diskuterat utmaningen med att inkludera nyanlända i
samhället.
Syftet med det föreslagna samarbetet är att stärka och påskynda
nyanländas etablering i samhället tillsammans med organisationer
och personer som själva invandrat till Sverige. Målgruppen för
insatsen är nyanlända kvinnor, män, barn och ensamkommande som
anvisats boende eller bosatt sig i stadsdelsområdet på eget initiativ
från 2015 och framåt och fortfarande bor kvar.
Samarbetet innebär följande:
-

Upprätta en kunskapsbank över arenor för integration, dvs.
information om civilsamhället, förvaltningens verksamheter
samt projekt som finns i stadsdelen och staden, och ett
arbetssätt ska vara upparbetat för hur denna kunskapsbank
kontinuerligt uppdateras.

-

Upparbeta en fysisk (och eventuell digital) mötesplats som
förmedlar information om arenor för integration.
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-

Nyanlända ska ha en aktiv roll i integrationsarbetet inom
ramen för Arenor för integration.

Jämställdhetsanalys
Samarbetet inriktar sig speciellt mot nyanlända med särskilt fokus
på kvinnor i enlighet med uppdrag i budget.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen har ett behov av att utveckla nya sätt att nå ut till
nyanlända, skapa ett arbetssätt att systematiskt lotsa och länka
nyanlända till befintliga arenor för integration samt förstärka
samverkan kring integration med föreningslivet.
Syriska föreningen i Stockholm uppfyller kraven i Stockholms stads
riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap. Föreningen bidrar med:
- Erfarenheter från tidigare integrationsprojekt samt
erfarenhet att förmedla information på ett för målgruppen
anpassat sätt.
- Helhetsansvaret för verkställande, utförande, utveckling och
bemanning av den fysiska mötesplatsen på Tegelhögen.
- Helhetsansvaret för det uppsökande arbetet samt lotsningen
av nyanlända till aktiviteter.
- Samordning av volontärer med språk- och kulturkompetens
om målgruppen, ge nyanlända möjlighet att engagera sig
som volontärer i föreningen.
- Delta på aktiviteter som arrangeras i egen regi av
föreningen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner att ett avtal
om IOP tecknas med Syriska föreningen i Stockholm och att
stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtalet med
utgångspunkt från Syriska föreningen i Stockholms ansökan.
Avtalet ska omfatta högst 221 000 SEK för verksamhetsår 2020.
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Avtalet upprättas i enlighet med stadens riktlinjer för IOP.
Förvaltningens befintliga styrgrupp för integration kommer
användas som styrgrupp, representant från Syriska föreningen i
Stockholm är adjungerad när satsningen berörs. Styrgruppens roll
blir att följa upp insatserna och åtagandena.
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Denise MelinDenise Melin
Stadsdelsdirektör

Andrea Hormazabal
Avdelningschef

Bilagor
1. Ansökan från Syriska Föreningen
2. Ansökan till Länsstyrelsen om medel för § 37

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Individ och familjeomsorg – barn och ungdom
Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Denise Melin, Stadsdelsdirektör
Fredrik Skoglund, Avdelningschef

Datum
2019-12-19
2019-12-19

