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Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP) för Kraftsamling
Herrgården

STK-2021-567
Sammanfattning

Kommunstyrelsen tog i ärendet STK-2019-1512 beslut om att ge Rädda Barnen ett bidrag
med syfte att finansiera en samordnare för Kraftsamling Herrgården för 2020. Ansökan avsåg
dock en treårsperiod, men istället för att bevilja Rädda Barnens ansökan om medel även för
2021 och 2022 gav kommunstyrelsen stadskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna
för att ingå ett avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) över en längre tid.
I detta ärende finns ett förslag till ett IOP-avtal avseende Kraftsamling Herrgården. Förslaget
är framtaget i dialog mellan Rädda Barnen, Tillsammans i Förening (TiF), Malmö Universitet,
kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen och stadskontoret.
Avtalet beskriver ett ömsesidigt åtagande för driften av Kraftsamling Herrgården och tar sin
utgångspunkt i en gemensam förståelse av de utmaningar som finns i området. Samarbetet i
Kraftsamling Herrgården är präglat av slutsatserna från Malmökommissionen i att arbeta i
kunskapsallianser för att motverka ojämlikhet i hälsa.
Förslag till avtal skickades på remiss till fritidsnämnden och kulturnämnden som tagit beslut
om att ge sina respektive förvaltningar i uppdrag att fullfölja IOP-avtalet i enlighet med de
åtaganden som beskrivs i avtalet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal avseende Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP) för Kraftsamling Herrgården för tidsperioden 2021 – 2023 samt
de åtaganden som enligt avtalet åligger kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen avsätter 316 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för projekt
och utredningar för 2021 till Rädda Barnen för att hantera samordning,
mötesplatsutveckling samt verksamhetsmedel.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inarbeta bidrag till Rädda Barnen,
750 000 kronor för 2022 och 770 000 kronor för 2023, för samordning,
mötesplatsutveckling och verksamhetsmedel i kommunstyrelsens medel avsett för
stadigvarande bidrag och medlemsavgifter.
4. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med en årlig rapport från Kraftsamling Herrgården senast i april varje år under
avtalsperioden.
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för
Kraftsamling Herrgården
IOP Kraftsamling Herrgården
Fritidsnämnden beslut 210622 § 91
Remissvar från fritidsnämnden
Kulturnämnden beslut 210616 § 68
Remissvar från kulturnämnden
Beslut KSAU 210510 §284
Aktivitetsplan för 2021 Kraftsamling Herrgården
Beslut KSAU 200210 §73 Ansökan från Rädda barnen om medel - Kraftsamling
Herrgården 2020-2022

