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Ansökan om Idéburet offentligt partnerskap, IOP,
från Grannstöd Hässelby-Vällingby
Förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektören i
uppdrag att i enlighet med detta tjänsteutlåtande teckna ett fyraårigt
avtal om idéburet offentligt partnerskap med den ideella föreningen
Grannstöd i Hässelby-Vällingby.
Sammanfattning
Den ideella föreningen Grannstöd Hässelby-Vällingby har
inkommit med en ansökan om idéburet offentligt partnerskap – IOP,
avseende tillgång till bil för verksamheten.
IOP är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den
offentliga sektorn. Modellen erbjuder en väg för samverkan som
inte grundar sig på vare sig bidrag eller upphandling. Ett IOP ingås
av två eller flera parter som har som mål att lösa en gemensamt
identifierad samhällsutmaning. Den ideella föreningen Grannstöd
Hässelby-Vällingby är en viktig aktör som bidrar till att nå
nämndens mål om ett Hässelby-Vällingby som är välskött,
tillgängligt och tryggt.
Förvaltningen bedömer att ett idéburet offentligt partnerskap med
den ideella föreningen Grannstöd i Hässelby-Vällingby skulle vara
en samverkansform som gynnar bägge parter.
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Bakgrund
Den ideella föreningen Grannstöd i Hässelby-Vällingby har till
stadsdelsnämnden inkommit med en ansökan om att få ingå ett
idéburet offentligt partnerskap. Föreningen har under flera år
bedrivit en verksamhet som genom bilburen närvaro bidragit till att
öka tryggheten i stadsdelsnämndsområdet. Föreningen har de
senaste åren mottagit föreningsbidrag från stadsdelsnämnden för
bland annat drift och underhåll av sin bil.
I stadens trygghetsprogram anges att stadsdelsnämnden ska
samverka med civilsamhället för att öka tryggheten i
stadsdelsnämndsområdet. Samverkan med civilsamhället ökar
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människors deltagande i samhällslivet som i sin tur är
trygghetsskapande. En form av samverkan med civilsamhället är
idéburet offentligt partnerskap (IOP) som främjar en närmare
samverkan mellan civilsamhället och staden.
IOP är en partnerskapsform mellan den idéburna sektorn och den
offentliga sektorn och ska erbjuda en form för samverkan som inte
grundar sig i bidrag eller upphandling. Ett IOP ingås av minst två
parter med målet att bidra till en lösning på ett gemensamt
identifierat samhällsproblem.
Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att ett IOP ska vara aktuellt.
- Det är inte en verksamhet som omfattas av reglerna för
upphandling. Det innebär att det inte finns en marknad eller
konkurrenssituation att ta hänsyn till.
- Det är förenligt med kommunallagen, det vill säga det är
inte en verksamhet som kommunen är skyldig att bedriva.
- Det är förenligt med EU.s regler för statsstöd.
Vidare ska även beaktas att
o Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt
program eller en plan som särskilt omnämner idéburna
organisationer.
o Verksamheten avses att drivas under en längre tid.
o Bägge parter är med och finansierar verksamheten, via
pengar eller andra insatser.
IOP är en ganska ny form av samverkan och det saknas ett formellt
regelverk. Ett regelverk kommer sannolikt utformas genom praxis i
avkunnade domar i domstolar och genom Konkurrensverkets
tillsynsarbete.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Verksamhetsstöd och
stadsmiljö.
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Ärendet
Den ideella föreningen Grannstöd i Hässelby-Vällingby har
inkommit med en ansökan om idéburet offentligt partnerskap med
därtill hörande dokumentation. I sin ansökan vill de att
stadsdelsnämnden tillhandahåller en bil för deras verksamhet.
Förvaltningen kan ingå ett leasingavtal för en elbil med en löptid
om fyra år med en månadsavgift på 2 500 kronor per månad . I det
beloppet ingår service av bilen, byte av sommar och vinterdäck
samt förvaring av däcken, så kallat däckhotell. Tillkommande
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kostnader under de fyra åren är en initial kostnad på 400 kronor för
ett ladduttag för bilen på parkeringsplatsen, en besiktningskostnad
om ca 400 kr år 4 samt förbrukningsström. Utöver kostnader för bil
ange föreningen i sin ansökan att de behöver 10 000 kronor för
andra kringkostnader för att bedriva sin verksamhet. För 2021 har
föreningen beviljats 41 000 kronor i föreningsbidrag och den
summan bedöms vara ungefär densamma som kostnaden skulle bli
för att ingå ett idéburet offentligt partnerskap.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att den ideella föreningen Grannstöd i
Hässelby-Vällingby bedriver en verksamhet som bidrar till ökad
trygghet i stadsdelsnämndsområdet. Grannstöds arbete bedrivs som
patrullering dag tid till fots och i bil i bostadsområden,
centrumbildningar, allmänna platser med mera där de rapporterar
om bland annat belysning och nedskräpning/klotter till polisen.
Vidare rapporterar de om brister i stadsmiljön genom Tycktillappen. De bedriver även brottsförebyggande verksamhet genom
samtal med boende och berättar vad som kan göras för att skydda
sig mot olika brott. Efter avslutat patrulleringspass lämnas en
rapport till polisen. Föreningen Grannstöd i Hässelby-Vällingby
bidrar genom detta arbete till att nå nämndens mål om ett välskött,
tillgängligt och tryggt Hässelby-Vällingby.
Förvaltningen anser att ett idéburet offentligt partnerskap är en
lämplig samverkansform då föreningens verksamhet är långsiktig
och föreningens arbete väl sammanfaller med såväl stadens som
nämndens mål och inriktning. Avtalet innebär att den nuvarande
modellen för stöd till föreningen i form av föreningsbidrag kan
upphöra och en mer ändamålsenlig modell för samverkan används
istället. Kostnadsbilden bedöms vara på samma nivå som nuvarande
föreningsbidrag, lite drygt 40 000 kronor per år.
Förvaltningen förordar att stadsdelsnämnden beviljar den inkomna
ansökan om att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med
föreningen Grannstöd Hässelby-Vällingby.
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Jämställdhetsanalys
Verksamheten som Grannstöd Hässelby-Vällingby bedriver är
allmänt trygghetsskapande genom att staden får reda på var det
förekommer klotter, annan nedskräpning och behov av att beskära
träd och buskage som bland annat kan skymma belysningskällor.
Denna form av trygghetsskapande åtgärder gynnar såväl kvinnor
som män.
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