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Idéburet – Offentligt
Partnerskap
Avtalstexten i detta förslag bygger på IDEKOM:s arbete på området och skriften
”Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad
och sektorn social ekonomi”
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Kultur för social hållbarhet
Forskning talar sitt tydliga språk. Det är ingen tvekan om att kultur ökar barns inlärningsförmåga.
Kultur skapar jobb. Kultur utvecklar individen och samhället. Kultur får oss att må bra.
Utifrån Kulturprogram för Göteborgs stad och arbetet för Social Hållbarhet utvecklar vi ett partnerskap
för att stärka en positiv utveckling i våra egna organisationer och invånarna och föreningslivet i
Majorna-Linné.
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Om Idéburet-Offentligt Partnerskap
Samverkansformen Idéburet Offentligt Partnerskap är ett koncept för samhällsutveckling som
har utarbetats av Forum för Frivilligt Socialt Arbete. Idéburet Offentligt Partnerskap handlar
om att skapa ett vinna-vinna-förhållande mellan aktörerna. Värdegrunden utgörs av att
idéburna organisationer i sin identitet har ett allmänintresse som gör att de är benägna att
bidra till samhällsutveckling samt att de arbetar i former som ökar människors möjlighet till
delaktighet. I partnerskapet går båda parter in med målet att utvecklas tillsammans och lära
av varandra för få ut mer effekt av sitt arbete.
Idéburet Offentligt partnerskap är en mellanväg mellan normerade bidrag och upphandling
och syftar till att både säkra den idéburna partens existens och skapa förutsättning för ett
jämbördigt utvecklingsarbete.

Ett partnerskap för långsiktigt samarbete
Vi ser att ett partnerskap mellan den idéburna föreningen Majornas Samverkansförening och
stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné stärker effekterna i bådas strävan efter att erbjuda
goda sociala sammanhang, mötesplatser där alla är välkomna, aktiviteter för barn och unga
samt samarbeten över staden.
Utifrån de behov som befolkningen har i Majorna-Linné så bedömer förvaltningen och
föreningen att ett långsiktigt samarbete gynnar båda parter. Tillsammans kan vi skapa ett
starkare arbete för social hållbar utveckling. Våra gemensamma nämnare är tydligt fokus på
barn och ungdomar, generationsöverskridande verksamhet, jämlik hälsa och jämlika livsvillkor
i ett hela-staden-perspektiv.

Om parterna
Majornas Samverkansförening har sedan 2004 haft verksamhet i Aktivitetshuset vid Karl
Johans torg. Här erbjuds mötesplats och aktiviteter för olika åldrar med syfte att främja socialt
engagemang och gemenskap mellan människor av olika social, etnisk och kulturell bakgrund.
Förvaltningen har genom åren tillsammans med Social Resursförvaltning alternerat som
bidragsgivare för att säkra verksamheten. Majornas Samverkansförening har under 2013
ombildats till förening, efter att tidigare ha varit en paraplyorganisation för trettio
medlemsföreningar.
Majorna-Linné är en stadsdel med stora skillnader i hälsa och socioekonomi mellan de olika
primär- och mellanområdena. Stadsdelen har i uppdrag att agera kompensatoriskt och driver
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flera breda och generella insatser, men även de riktade insatserna behövs. Området kring Karl
Johans torg är viktigt att prioritera och Majorna-Linné behöver också agera i ett hela-stadenperspektiv för att kunna utvecklas. Nya metoder och samarbeten behöver testas för att förmå
nya resultat. Integration, mångfald, delaktighet och jämlik hälsa kan förvaltningen inte
åstadkomma ensam. Här behövs nya former för att involvera stadsdelens och stadens ideella
krafter.

En överenskommelse i två delar
Det ekonomiska stödet till Majornas Samverkansförening består av två delar
1. För föreningens existens beviljas 250 000 kr för lokalhyra samt 225 000 kr för en
halvtidstjänst samordning. Samordningen syftar till att säkra den dagliga driften av föreningen
och mötesplatsen genom kontakter och dialog med andra föreningar och aktörer, samordna
återkommande arrangemang och övriga programverksamhet, säkerställa uppföljning, statistik
och dialog med stadsdelsnämnden och sköta föreningens administration.
2. För att tillsammans med stadsdelen utveckla arbetet för social hållbarhet, med särskild
inriktning på hälsa och kultur, beviljas ytterligare 225 000 kr för samordning och aktiviteter.
Partnerskapet fokuserar på aktiviteter som bidrar till att göra Majorna-Linné till en bra
stadsdel att växa upp i, en stadsdel med möten över generationerna och där invånarnas egna
initiativ och idéer tas tillvara för att skapa ett breddat kulturutbud och ökad social hållbarhet.

Basverksamhet
Stöd för 250.000 kr i lokalhyra och 225.000 kr i samordning
Mötesplats: Partnerskapet säkrar att finns en mötesplats vid Karl Johans torg med
föreningsaktiviteter varje dag. Fem dagar i veckan är ledarledd verksamhet för barn och unga
och de flesta veckor sker också olika typer av arrangemang som är öppna för alla.
Mötesplatsen ger varje vecka utrymme för unga att prova-på någon aktivitet eller delta
spontant. Musikverksamheten, med replokaler och studios, pågår dygnet runt i och med att
många deltagare har egna nycklar/tags.
Föreningen driver också arrangemang som genomförs på andra platser än i huset såsom
Majorna dagen, Mega-Loppis mm.

Idéutveckling: Majornas Samverkansförening har en tradition av att stimulera och utveckla
idéer som kommer från andra föreningar, privatpersoner eller grupper. Föreningen kan stötta
med nätverk och viss administration, som t.ex. stöd vid ansökningar, kontorsplats mm.
Föreningen stöttar de idéer som uppstått så att de kan genomföras, spridas och inspirera.
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Unga hållbara entreprenörer, Folkkök, Tjejskejt, Staden vi vill ha, Ekologisk stadsdel och
Majspelet är några exempel på goda projekt som utvecklats inom Majornas
Samverkansförening och som är pågående eller överförda till andra aktörer/föreningar.
Genom partnerskapet kan Majornas Samverkansförening fortsätta göra det enkelt att starta
nya aktiviteter, utifrån snabb hantering och hög tillit – ett drivhus för idéer med låg tröskel
och högt i tak.

Utvecklingsarbete för Social Hållbarhet
Stöd för 225.000 kr i samordning
Föreningsliv och kulturliv skapar socialt kapital
Skillnaderna i hälsa är stora i Göteborg, och mellanområdet Mariaplan (som gränsar till
området där Aktivitetshuset är beläget) utmärker sig i statistiken. Kvinnor i området lever 5 år
kortare och män 7 år kortare än i de mest välmående delarna av Göteborg. När slutrapporten
om skillnader i hälsa kommer i Göteborg i oktober 2014 behöver Majorna-Linné stå redo att
mobilisera sina nätverk för att åstadkomma utveckling. Majornas Samverkansförening blir en
viktig samarbetspartner som med sina 30 vänföreningar jobbat i många år för att stärka den
sociala sammanhållningen i området. Föreningarna har breda nätverk att nå ideella krafter. I
partnerskapet kan samverkan bli starkare mellan förvaltning och förening, genom att gå in i
konkreta aktiviteter tillsammans.

Föreningsliv och kulturliv skapar socialt kapital
Det är bland annat tack vare föreningsliv och kulturliv som samhället lyckas hålla samman
trots stor ojämlikhet i hälsa – det är Malmökommissionens slutsats:
”Givet de stora skillnaderna mellan människors levnadsvillkor kan man undra varför motsättningarna
ändå inte har blivit större. Varför är det inte värre? Den frågan har vi ställt oss i Malmökommissionen.
Det kan delvis bero på Malmös kulturliv men också på civilsamhället med alla dess föreningar och
idéburna organisationer. Kulturlivet och civilsamhället fungerar som sammanbindande kitt – som väver
ihop staden och som påverkar människors hälsa, delaktighet och känsla av sammanhållning.
Dessa verksamheter bidrar till det som Emmelin och Eriksson i sin underlagsrapport kallar socialt
kapital (74). Stigendal talar i sin underlagsrapport om det som social integration och känsla av
delaktighet, till skillnad från den systemintegration och faktiska delaktighet som det innebär att till
exempel ha ett jobb, vara medborgare eller gå i skolan. Centralt i båda dessa perspektiv är begreppet
tillit. Förstärkt tillit är en säker väg för att nå ökad trygghet, hälsa och välbefinnande i ett samhälle.
Ofta är det bristen på mötesplatser och kontaktytor mellan olika befolkningsgrupper som gör att
vanföreställningar om den andre frodas, med tillhörande känslor av främlingskap och otrygghet.”
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Aktivitet 1
Mobilisera närsamhället i arbetet mot Cannabis
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné har ett tydligt mål att arbeta aktivt med ANDT-frågor med
extra fokus på cannabis då användandet har ökat bland ungdomar. Förvaltningen har en
tioårsplan där nästa steg är att informera och ha dialog med nära samverkanspartners,
föreningar och allmänheten. Här kan parterna gemensamt aktivera nätverk, välja
kommunikationsstrategier, arbeta fram informationsmaterial och involvera invånarna på ett
nytt, mindre ”myndighetsaktigt” sätt.
Mått: Genomföra dialoger eller andra delaktighetsskapande informationsinsatser som når
minst 500 invånare och andra verksamma i Majorna-Linné

Aktivitet 2
Utveckla metoder för att stärka jämlik hälsa genom
ökad kreativitet och fysisk aktivitet
Den ojämlika hälsan bland barn och unga manifesteras bland annat på området levnadsvanor
och fritidsaktiviteter. I skolsköterskornas hälsosamtal framgår skillnader mellan elever och
skolor i stadsdelen. Nya metoder behöver utvecklas för att stimulera barn till kreativitet och
aktiv fritid.
Partnerskapet ger förutsättningar för att öka barns tillgänglighet till föreningsliv och kultur.
Majornas samverkansförening har låga trösklar till fritidsaktiviteter och breda
föreningsnätverk. Förvaltningen har ett rikt kulturutbud med bland annat skapande skola,
kulturskola och El Sistema. Tillsammans kan vi stimulera barn till eget skapande och ta vara på
initiativ och önskemål som barnen har.
”Alla göteborgare ska fritt kunna välja ur ett allsidigt kulturutbud, erbjudas delaktighet och ha
möjlighet att själva skapa. När människor möts och delar upplevelser ökar den sociala
sammanhållningen och tilliten till varandra.” ur Kulturprogram för Göteborgs stad
Mått: Pröva olika metoder för att stärka ungas kreativitet och fysiska aktivitet genom att ge
mervärde till fritidstiden för årskurs 4 på en av stadsdelens skolor. Alla barn ska få en
introduktion till föreningslivet, få möjlighet att prova-på musikskapande t.ex. i studio och
inspireras till fysisk aktivitet – vid totalt minst tio tillfällen.
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Aktivitet 3
Pröva olika sätt att samverka över staden för att minska segregationen
Göteborg är en segregerad stad. Integrationsarbetet behöver nya idéer och kreativa arbetssätt där
aktörer från Majorna-Linné självklart ska bidra. Såväl föreningen som förvaltningen är involverade
i olika spännande utvecklingsprojekt runt om i staden, där vi kan syna och utveckla varandras
arbetssätt. Föreningen deltar till exempel i ett konstprojekt som heter Mosaikfabriken och är en
satsning på offentlig utsmyckning i Hammarkullen där unga är delaktiga i skapandeprocessen.
Partnerskapet har stor potential att tillföra något nytt i Göteborg, där förvaltning och förening går
in i projekt tillsammans. Vi kan mobilisera såväl olika delar av förvaltningen som en rad olika
föreningar att tydligare engagera sig i arbetet för integration.
Styrkan i partnerskapet är att använda varandras nätverk, kunskap och erfarenhet för att förbättra
arbetsformer, idéutveckling och uppföljning av resultat. Via partnerskapet inspirerar vi varandra
till bättre arbetssätt och bättre resultat.

Organisation
Partnerskapet följs upp av en referensgrupp med representanter från såväl förvaltning som
förening. Från förvaltningen ingår områdeschef Kultur och Fritid, utvecklingsledare för folkhälsa
och en enhetschef. Från föreningen ingår ordförande, kassör och annan företrädare. I gruppen
ingår också en representant från Social Resursförvaltning. Referensgruppen träffas två gånger per
år och håller sig uppdaterad på utvecklingen i IDÉKOM och forskningsrön inom området, t.ex. via
Institutionen för socialt arbete. Nuvarande ordförande i IDÉKOM har under framtagandet av
partnerskapet haft en konsulterande funktion, vilket kan föreslås formaliseras om parterna så
önskar. Koppling till stadsdelsnämnden sker genom dialog vid Sektorsfördjupning en-två gånger
per år vid Samhällsutvecklingsforum när det passar in i temat.
Inom förvaltningen involveras de funktioner och enheter som bedöms angelägna, såsom till
exempel skola, fritid, utvecklingsavdelning och socialtjänst. Föreningen kan bjuda in förvaltningens
företrädare till styrelsemöten, årsmöten eller arrangemang när föreningen så önskar.

Planering och uppföljning
Möten mellan förvaltning och förening sker varje månad, med halvårsuppföljningar i juni och
november. Vid dessa möten deltar samordnare. Verksamheterna planerar gemensamma
aktiviteter och utbyter verksamhetsplaner vid vårens och höstens första möten.
Kommunikatör från förvaltningen deltar minst en gång/år, för att stärka kommunikationen
kring samarbetet. Verksamheten rapporteras av respektive part, enligt de styrdokument som
gäller för vardera part.
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Samordnare
Samordnare anställs av Majornas Samverkansförening
Basuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för lokalerna (kontaktperson, uthyrningar,
nycklar), samordna aktiviteter och projekt, ansvara för kommunikation och marknadsföring,
underhålla samarbeten med hyresvärdarna och andra samarbetspartners, vara kontaktperson,
göra ansökningar och agera utifrån det arbetsgivaransvar som föreningen tar i olika projekt. En
viktig roll är att följa upp verksamheten och partnerskapet, samt rapportera till såväl föreningen
som förvaltningen.
Samverkan för social hållbarhet: Genomföra aktiviteter med utsedda målgrupper, ingå i planering
och uppföljning, idéutveckla och sköta administrationen runt aktiviteterna. Viktig funktion att
nätverka, inspirera och dokumentera kring satsningen.

Ekonomi
Verksamheten finansieras av Majorna-Linné stadsdelsnämnd med 250 000 kr för lokalhyra och
450 000 kr till samordning. Stödet omfattar totalt 700 000 per år för perioden 2015-2016
enligt det som i detta avtal är överrenskommet. Summan uppräknas varje år enligt index.

Period för avtalet
Överenskommelsen om partnerskap avser perioden 2015-01-01 – 2016-12-31.
Överenskommelsen upphör därefter utan krav på föregående uppsägning. Ställningstagande
till förlängning eller omförhandling ska skriftligen tas 6 månader innan överenskommelsen
upphör. Överenskommelsen kan förlängas med 1 + 1 år.

Omförhandling, hävningsrätt samt tvist
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelse i detta avtal.
Ändringar i avtalet ska vara skriftliga för att vara giltiga.
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan
förändringarna föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna.
Part kan häva detta avtal om motpart brister i sina åtaganden på ett allvarligt sätt och rättelse
inte sker utan dröjsmål. Vid händelse av att avtalet hävs blir MSF återbetalningsskyldig för
delar av eller hela summan som stadsdelsnämnden utbetalt inom ramen för detta avtal.
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan avtalsparterna. I annat
fall ska tvisten lösas i allmän domstol.
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Sekretess
Parterna är medvetna om att SDN Majorna-Linné har att följa offentlighets- och
sekretesslagen vad gäller allmänna handlingar.

Underskrift
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt
original.
Göteborg 2014
För stadsdelsnämnden

_______________________________

Göteborg 2014
För Majornas Samverkansförening

_____________________________

