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Överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) med Sensus studieförbund
Stockholm-Gotland gällande studiecirklar i
bostadssökning
Förslag till beslut
1. 1. Stadsdelsnämnden godkänner att överenskommelse
tecknas i idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Sensus
studieförbund Stockholm Gotland.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att
teckna överenskommelsen.
Sammanfattning
Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland, nedan kallad Sensus, har
lång och god erfarenhet av att samverka med övriga civilsamhället
och kommuner för att skapa mötesplatser för lärande och
utveckling. Sensus har bland annat arrangerat studiecirklar i språk
och samhällskunskap för asylsökande och verksamheten är öppen
och tillgänglig för alla som vill vara med.
Ett av effektmålen i förvaltningens integrationssatsning är att fler
nyanlända ska ha en varaktig bostad efter etableringsperioden.
Mellan år 2022-2025 behöver närmare 300 nyanlända hushåll flytta
ut från sin genomgångsbostad hos SHIS Bostäder. Enkätundersökningen som genomfördes 2021 för att följa upp integrationssatsningens effektmål visar att det finns ett stort behov bland
nyanlända att få stöd att söka egen bostad. Integrationssatsningen
tar inspiration från framgångar med Kanadas etableringsmodell där
ideella organisationer har en central roll i integrationsarbetet.
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Förvaltningen bedömer att ett samarbete med Sensus kring
Studiecirklar i bostadssökning kommer att förstärka förvaltningens
bostadsvägledning för nyanlända genom att möjliggöra lärande i
grupp, så att fler nyanlända snabbare blir självgående i att söka och
hitta en egen bostad. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden
godkänner att en överenskommelse om IOP tecknas med Sensus i
enlighet med stadens riktlinjer för IOP under verksamhetsåret 2021,
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samt att överenskommelsen förlängs under 2022 och 2023 förutsatt
att fortsatt finansiering beviljas från lokala utvecklingsmedel.
Bakgrund
Enligt Stockholms stads riktlinjer kan stadens nämnder och styrelser
ingå idéburet offentligt partnerskap. Syftet är att skapa långsiktiga
relationer med civilsamhällesorganisationer för att de i ökad
utsträckning ska kunna delta i och bidra till stadens utveckling.
Förvaltningens integrationsarbete tar inspiration från framgångar
med Kanadas etableringsmodell där ideella organisationer har en
central roll i arbetet med etablering och integration av flyktingar.
De frivilligdrivna organisationerna i Kanada har visat sig
framgångsrika av flera anledningar:
-

-

Organisationernas personal och volontärer har ofta egen
erfarenhet av invandring och integration, vilket innebär
värdefull kunskap i arbetet med att stödja andra att etablera
sig i samhället.
Volontärer bidrar med tid, personligt engagemang och sitt
eget sociala nätverk vilket innebär fler möjligheter som
kompletterar det offentliga stödet.
Civilsamhällets verksamhet kan bedrivas på tider som det
offentliga stödet inte har möjlighet.
Bättre effekt genom organiserad samverkan och
kunskapsutbyte mellan offentliga aktörer och civilsamhället.

Under 2020 och 2021 har samtal förts mellan Sensus och
förvaltningen om möjligheten att samverka kring att ge stöd till
nyanlända i grupp för att effektivare möte upp behoven av att få
stöd att söka egen bostad. Avsikten med samverkan med Sensus är
att studieförbundet kan förstärka förvaltningens arbete med kunskap
från folkbildningen samt med personal som har egen erfarenhet av
etablering på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige.
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Samtalen ledde fram till en ansökan om Lokala utvecklingsmedel
(LUM) till Stockholm stads socialnämnd som beviljade 350 000
SEK för verksamhetsår 2021 för att genomföra projektet
”Studiecirklar i bostadssökning – Civilsamhället som resurs för
nyanländas väg till egen bostad”. Ansökan har även skickats in för
projektår 2 (2022) och tanken är att studiecirklarna ska utvecklas i
samverkan mellan förvaltningen och Sensus under totalt tre år med
stöd från LUM. LUM-ansökan har gjorts i samverkan med
Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning som driver ett liknande
projekt i samverkan med civilsamhället och projekten avser att
samverka kring utveckling av material, uppföljning och analys.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för vuxna.
Ärendet
Förvaltningen har ett stort behov av att utöka stödet till nyanlända
att söka egen bostad för att motverka bostadslöshet bland
målgruppen efter att kontraktstiden hos SHIS genomgångsbostäder
går ut. I förvaltningens integrationssatsning tas inspiration från
framgångar med Kanadas etableringsmodell där civilsamhället har
en central roll i arbetet med etablering och integration av flyktingar.
Förvaltningen har beviljats lokala utvecklingsmedel från
socialnämnden för att genomföra projektet ”Studiecirklar i
bostadsökning” tillsammans med Sensus under 2021 och söker
medel för 2022 och 2023 för att fullfölja projektet.
Sensus har mångårig erfarenhet att samverka med kommuner för att
skapa mötesplatser för lärande och har pågående samverkan med
förvaltningen kring individuell bostadsvägledning. Syftet med
samverkan med studieförbundet är att stärka nyanländas förmåga att
självständigt söka och hitta en egen bostad genom att ta tillvara på
den kunskap och det engagemang som finns inom folkbildningen.
Genom samarbetet med Sensus möjliggörs ett komplement till
förvaltningens individuella bostadsvägledning, genom att
möjliggöra lärande i grupp blir fler snabbare självständiga i att söka
egen bostad. I grupperna får nyanlända praktiskt stöd att söka
bostad och att använda digitala verktyg i bostadssökande.
Målgruppen för studiecirklarna är nyanlända boende i
genomgångsbostäder hos SHIS och barnfamiljer är prioriterade.
Sensus roll i samarbetet är följande:
- Ta fram ett pedagogiskt studiecirkelmaterial med tillhörande
handledningsmaterial. Materialet ska vara baserat på stadens
bostadsvägledningsmaterial och input ska hämtas från
förvaltningen och nyanlända som deltar i studiecirklarna.
- Bistå med cirkelledare som har egen erfarenhet av
integration och etablering på bostadsmarknaden i Sverige.
Sensus personal ska vara väl insatt i hur staden och SHIS
arbetar med bostadsvägledning samt har god kännedom om
den enskildes ansvar för bostadsanskaffning.
- Medverka i uppföljning, utvärdering och spridning av
projektet Studiecirklar i bostadssökning.
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Jämställdhet och jämlikhet
Sensus studieförbund har en stark genomarbetad värdegrund med
alla människors lika värde, jämställdhet och jämlikhet i fokus.
Sensus arbete genomsyras av den framtagna metoden MOD
(mångfald och dialog). Normkritik, värderingsfrågor, demokrati och
mänskliga rättigheter är i fokus i MOD samtidigt som
jämställdhetsperspektivet genomsyrar hela metoden. Projektet
Studiecirklar i bostadssökning kommer att föra könsuppdelad
statistik för att synliggöra och motarbeta eventuella skevheter i
jämställdhet. Projektet kommer att säkerställa att både män och
kvinnor registrerar sig i bostadsköer individuellt.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen har ett stort behov av att utöka stödet till nyanlända
att söka egen bostad för att motverka bostadslöshet bland
målgruppen efter att kontraktstiden hos SHIS genomgångsbostäder
går ut. I enlighet med stadens budget och stadsdelsnämndens
verksamhetsplan 2021 och 2022 ska förvaltningen inom ramen för
samhällsvägledning för nyanlända fortsätta att utveckla samarbetet
med civilsamhället avseende etableringsfrämjande aktiviteter samt
satsa på att ge stöd till nyanlända på väg mot egen bostad.
Genom ett samarbete med Sensus kring Studiecirklar i
bostadssökning ser förvaltningen stora möjligheter att stärka stödet
till den prioriterade målgruppen nyanlända för att förebygga
bostadslöshet efter etableringsperioden. Samverkan med Sensus
ligger också i linje med stadens strategi att samverka med
civilsamhället. Nytta dras av personer med egen erfarenhet av
etablering och integration i enlighet med Kanadas
etableringsmodell.
Sensus uppfyller kraven i Stockholms stads riktlinjer för idéburet
offentligt partnerskap.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner att en
överenskommelse om IOP tecknas med Sensus för verksamhetsåret
2021 och att överenskommelsen förlängs om medel för projekt
beviljas för verksamhetsåren 2022 och 2023, samt att
stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna överenskommelsen.
Överenskommelsen omfattar 175 000 SEK för Sensus av de
350 000 SEK beviljade under verksamhetsår 2021.

Susanna Halldin Olsson

Fredrik Skoglund
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Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor
1. Ansökan om lokala utvecklingsmedel för projektet
Studiecirklar i bostadssökning – Civilsamhället som resurs
för nyanländas väg till egen bostad – projektår 1 (2021)
2. Ansökan om lokala utvecklingsmedel för projektet
Studiecirklar i bostadssökning – Civilsamhället som resurs
för nyanländas väg till egen bostad – projektår 2 (2022)
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