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Överenskommelse om ideburat offentligt
partnerskap mellan Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd och Syriska föreningen i
Stockholm gällande Arenor för integration.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, nedan kallad förvaltning
(org.nr. 212000-0142), och Syriska föreningen i Stockholm, nedan
kallad Syriska föreningen, (org.nr 802015-6793) tecknar en
överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap (IOP) mellan
de båda organisationerna inom ramen för Arenor för integration, se
bilaga 1.

§ 1 Bakgrund

Syriska föreningen i Stockholm grundades år 1977 för att på bästa
sätt integrera de syriska mvandrarna i det svenska samhället.
Föreningen har över 700 medlemmar och har sitt säte i HässelbyVällingby stadsdelsområde. Under många år har föreningen
samverkat med förvaltningen och Äldreförvaltningen. Föreningen
har mångårig erfarenhet av att arbeta med integrationsprojekt nktat
till personer från olika arabisktalande länder och föreningen består
av medlemmar och volontärer som själva har invandrarbakgrund
Under 2019 startade förvaltningen startade en integrationssatsning i
syfte att vidareutveckla etableringsinsatser och erbjuda ett socialt
stöd till nyanlända under etableringstiden. Integrationssatsningen
sker I samverkan med andra myndigheter samt med föreningar och
näringsliv. Arbetet tar inspiration från Kanadas etableringsmodell
där föreningar och personer som själva invandrat till landet ska ha
en central roll i integrationsarbetet.

§ 2 Mål, innehåll och åtaganden
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Avdelningen för barn och unga
Hässelby torg 20-22
Box 3424
16523 Hässelby
Telefon 08-50805232
kristin.porsblad@stockholm.se
stockholm.se

Syftet med överenskommelsen är att stärka och påskynda
nyanländas etablering i samhället genom att:
•

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

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

•

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

Syriska föreningen bidrar till Arenor för integration med
erfarenheter från tidigare integrationsprojekt samt erfarenhet att
förmedla information på ett för målgruppen anpassat sätt.
Syriska föreningen åtar sig att bidra med:
•

Helhetsansvaret för verkställande, utförande, utveckling och
bemanning av den fysiska mötesplatsen på Tegelhögen.
Även återkommande aktiviteter ska ske på Tegelhögen för
målgruppen. Totala tiden uppskattas till 10 timmar i veckan.

•

Helhetsansvaret för det uppsökande arbetet samt lotsningen
av nyanlända till aktiviteter. Totala tiden uppskattas till 4
timmar i veckan.

•

Samordning av volontärer med språk- och kulturkompetens
om målgruppen, ge nyanlända möjlighet att engagera sig
som volontärer i föreningen samt att delta på aktiviteter som
arrangeras i egen regi av föreningen.

•

Vid behov medverka och bidra till förvaltningens arbete
inom ramen för Arenor för integration, exempelvis vid
föreningsmöten, enkätundersökningar och
sammanställningen av kunskapsbanken. Totala tiden
uppskattas till 6 timmar i veckan. Tiden kan variera under
olika faser.

§ 3 Målgrupp

Målgrupper 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. Särskild fokus på kvinnor över 18 år.

§ 4 Lokaler
överenskommelse om ideburet offentligt
partnerskap mellan Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd och Syriska föreningen i
Stockholm gällande Arenor för integration.

Mötesplats Tegelhögen ska användas som den primära platsen för
alla verksamheter och aktiviteter.
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§ 5 Organisation

Förvaltningens befintliga styrgrupp för integration kommer
användas som styrgrupp. I styrgruppen ingår avdelningschefer och
enhetschefer, ekonomichef och kommunikationsstrateg på
förvaltningen. Styrgruppen träffas cirka fyra gånger per termin och
Syriska förenmgen kommer delta på styrgruppsmöten när Arenor
för integration berörs.
En arbetsgrupp med representanter från båda parter ska etableras.

§ 6 Värdegrund

Syriska föreningen ska arbeta i överensstämmelse med
demokratiska värden, mångfald, alla människors lika värde och
jämställdhet samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och
åsikter.

§ 7 Finansiering

Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat förvaltningen 1 106 550
SEK enligt 37 § förordningen (2010: 1122) för Arenor för
mtegration under december 2019 och hela verksamhetsåret 2020.
Syriska föreningens ersättning uppgår till 221 000 SEK.
Utbetalning av ersättning till Syriska föreningen sker kvartalsvis.
För januari-mars sker utbetalningen senast 30 april, för april-juni
sker utbetalningen senast 31 juli, för juli-september sker
utbetalnmgen senast 31 oktober och för oktober-december sker
utbetalning senast 31 januari 2021.

§ 8 Uppföljning och redovisning

Styrgruppens uppgift är att säkerställa att de mål som gäller för
verksamheten uppfylls och att överenskommelsen i övrigt följs.
Båda parter är skyldiga att kontinuerligt informera om förändringar
som är av betydelse för överenskommelsens genomförande. I detta
ingår rapportering om eventuella avvikelser från gällande planering.
Syriska föreningen redovisar månadsvis till arbetsgruppen för antal
arbetade timmar, genomförda aktiviteter samt antal deltagare.
Könsuppdelad statistik ingår i redovisningen.
Förvaltningen ansvarar för ekonomisk redovisning av utbetalda
medel samt redovisning av innehåll och uppföljning till
Länsstyrelsen.
överenskommelse om ideburet offentligt
partnerskap mellan Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd och Syriska föreningen i
Stockholm gällande Arenor för integration.
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§ 9 Giltighetstid

Överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2020 och ska gälla till 31
december 2020.

§ 10 Dataskyddsförordningen

Personuppgifter ska hanteras enligt dataskyddsförordningen
(GDPR).

§ 11 Omförhandling, uppsägning, hävning och tvist

Om betydande avvikelse från plan och budget sker ska parterna
innan förhandlingarna genomförs föra en dialog och godkänna
förändringarna. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för
överenskommelsen eller brister i sina taganden, eller det råder
väsentligt förändrade omständigheter, så ska parterna föra en dialog
om ifall partnerskapet kan fortsätta.
Förvaltningen har rätt att återkräva finansieringen helt eller delvis
om den används felaktigt eller inte för avsett ändamål Eventuellt
överskott ska återbetalas.

§ 12 Överlåtelse av överenskommelsen

Parterna får inte, vare sig helt eller delvis, överlåta sina rättigheter
eller skyldigheter enligt denna överenskommelse utan den andre
partens skriftliga godkännande.
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar,
varav vardera parten tagit var sitt exemplar.

överenskommelse om ideburet offentligt
partnerskap mellan Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd och Syriska föreningen i
Stockholm gällande Arenor för integration.

Hässelby YJ/!l 2019

Hässelby 20/12 2019

För stadsdelsförvaltningen

För Syriska föreningen i Stockholm

Stadsdelsdirektör

Hanna Abdo
Ordförande
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Bilagor:
1. Ansökan§ 37 Arenor för integration Hässelby-Vällingby
2. Ansökan från Syriska föreningen i Stockholms Stad
3. Protokoll från nämnden 19 dee 2019
4. TJUT
5. Stadgar
6. Revisionsberättelse 2018
7. Verksamhets berättelse 2018 och verksamhets plan 2019
8. Årsstämma 2019

överenskommelse om ideburet offentligt
partnerskap mellan Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd och Syriska föreningen i
Stockholm gällande Arenor för integration.

