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Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslag till IOP-avtal avseende Kraftsamling Herrgården för inhämtande av fritidsnämndens ställningstagande. Avtalsförslag är framtaget i dialog
mellan Rädda Barnen, Tillsammans i förening, Malmö Universitet, kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen och stadskontoret. Syftet med ett IOP-avtal är att det finns ett ömsesidigt åtagande för driften av mötesplatsen och aktiviteterna som bedrivs i området. Fritidsförvaltningen är
positiv till samarbetet och avtalet. Fritidsnämnden föreslås vara avtalspart i IOP för Kraftsamling Herrgården. Beslutet förutsätter att alla parter godkänner avtalet enligt förslag.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fullfölja IOP med Kraftsamling Herrgården.
2. Fritidsnämnden skickar ställningstagande till kommunstyrelsen för beslut.
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Ärendet

I ärendet finns ett förslag om ett Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP) för Kraftsamling
Herrgården. Avtalsparter är Rädda Barnen, Tillsammans i Förening (TiF), Malmö Universitet,
kommunstyrelsen, fritidsnämnden och kulturnämnden. Avtalet föreslås gälla mellan 2021–2023,
med möjlighet till förlängning på två år. Förslag till avtal är framtaget i dialog mellan parterna
under hösten 2020 och våren 2021 och utgår från en samsyn kring att samverka för att utveckla
Herrgården till ett område som erbjuder en god livsmiljö för alla och en trygg och stimulerande
uppväxtmiljö för barn och unga.
Kraftsamling Herrgården är ett samarbete mellan offentlig och idéburen sektor som har vuxit
fram med fokus på området Herrgården. Initiativet togs 2013 av Rädda Barnen, Internationell
Människohjälp (IM) och Malmö stad.
Utifrån de lärdomar som gjorts sedan 2013 kan konstateras att samverkansplattformen behöver
resurser för att vara långsiktigt hållbar, resurser i form av lokaler, underhåll och material men
också av anställd personal. Finansieringen av en tjänst som samordnare har delats mellan olika
aktörer under åren men sedan 2018 har Malmö stad varit huvudsaklig finansiär.
Sedan 2018 har också Kraftsamlingen skapat sommarlovsaktiviteter, ”Bästa sommaren”, för
barn och familjer i Herrgården. Tillsammans i förening är en bidragsberättigad förening som har
ansvarat för samordningen och anställt ledare som planerat och aktiverat barn och unga under
sommarlovets alla vardagar. Föreningen har haft arbetsgivaransvar för anställd personal och
tillämpat kollektivavtalsenliga anställningsvillkor. ”Bästa sommaren” är en del i Malmö stads
sommarsatsning inom ramen för det statliga lovbidraget 2018-2021.
För att ett IOP-avtal ska kunna skrivas krävs det ett partnerskap där alla parterna bidrar med resurser. Med resurser menas här allt från pengar till kompetens, lokaler, ideellt engagemang. Ett
avtal om Kraftsamling Herrgården följer såväl intentionerna i ett IOP som Överenskommelsen
mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö, vilken kommunfullmäktige beslutade om 2017.
Överenskommelsen (Malmöandan) syftar till att öka demokratin, delaktigheten och jämlikheten i
Malmö. I SOU 2019:56, Idéburen välfärd, finns en bilaga med ett stödmaterial till Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen är positiv till samarbetet mellan stadens förvaltningar och de ideella föreningarna
inom ramen för Kraftsamling Herrgården. Processen som lett fram till föreslagna IOP-avtal har
varit lärorikt och förvaltningen ser framemot fortsatt lärande under avtalsperioden. Förvaltningen bedömer att satsningen kan bidra till ökad trygghet och delaktighet genom aktiviteter som påverkar barns och ungas livsmiljöer positivt. Förvaltningen menar också att IOP-avtalet blir ett
konkret exempel på samarbete mellan staden och idéburen sektor enligt intentionerna i Malmöandan. Fritidsnämnden föreslås fullfölja IOP-avtalet och bevilja bidrag till Tillsammans i förening för sommarlovsaktiviteter 2022 och 2023. Fritidsnämndens beslut förutsätter att alla parter
är överens om avtalets innehåll.
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