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Dnr KS 2019/341

§ 163 Överenskommelse om Idéburet Offentligt
Partnerskap mellan Haninge kommun och
Grannstöd Haninge
Sammanfattning

I juni 2018 tecknades ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
mellan Haninge kommun och den idéburna föreningen Grannstöd
Haninge som löper ett år, 2018-06-30 till 2019-06-30. Syftet var att
stärka samarbetet kring grannstödsverksamheten mellan Haninge
kommun och Grannstöd Haninge genom att under dagtid göra så
kallade tillsynsrundor i bostadsområden (kopplade till
Grannsamverkan) i Haninge kommun, med devisen synas,
observera och rapportera. Överenskommelsen skulle även verka för
ökad trygghet och genom detta samarbete skapa ett långsiktigt och
hållbart förhållande mellan kommunen och Grannstöd samt bidra
med en stabilitet och därmed ökad kvalitet i föreningens
verksamhet.
En extern aktör som inte omfattas av överenskommelsen men
innehar en central roll i samverkan är lokalpolisområdet
Haninge/Nynäshamn och desskommunpoliser. De är en viktig del i
Grannstöds arbete då de bland annat hjälper till vid utsättning på de
dagliga tillsynsrundorna och är ett samordnande stöd i föreningens
verksamhet.
Samarbetet innebar ett ekonomiskt bidrag på 68 000 kr som skulle
täcka bilarnas drivmedel och driftskostnader, telefoni,
parkeringsplats för bilarna i kommunens parkeringshus samt trygga
föreningens verksamhetskostnader. Föreningen arbetar utöver
bidraget med att hitta sponsorer och föreningens två bilar är helt
och hållet sponsrade av både lokala företag och bostadsbolag,
däribland Haninge Bostäder.
Under det år som IOP-överenskommelsen har löpt har Grannstöd i
slutet av maj 2019 genomfört 318 körda pass och gjort 34
observationer/åtgärder i form av anmälningar till polisen och/eller
felanmälan till kommunen. Föreningen har även deltagit i
Haningedagen och vid andra sammanhang för att synas och värva
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fler medlemmar. Medlemsantalet är 123 vilket gör föreningen till
den största Grannstödsföreningen i Stockholm.
Genom det ekonomiska bidraget har föreningen och dess styrelse
kunnat fokusera på sin verksamhet, agerat som en förlängd arm till
kommunen och det trygghetsskapande arbetet genom sin närvaro i
bostadsområden dagtid för att förhindra inbrott samtidigt som
Polisen har kunnat rikta de dagliga tillsynsrundorna till områden
med behov av extra tillsyn.
Nu föreslås ett nytt IOP skrivas då det existerande avtalet löper ut.
Samverkan har under den föregående avtalsperioden fungerat väl,
genom kommunens deltagande i föreningens styrelsemöten,
månatliga statistikrapporteringar och tydlig ekonomisk redovisning.
Inför kommande IOP har det ekonomiska bidraget ökat från 68 000
till 117 017kr. Detta är för att överenskommelsen ämnar löpa över
en längre tidsperiod för att överensstämma med föreningens
budgetår samt kommande prisökningar bland annat av drivmedel
och parkeringsplatser.
Förvaltningens synpunkter

Samarbetet mellan föreningen Grannstöd och Haninge kommun har
fortlöpt under flertalet år genom att kommunen har bidragit
ekonomiskt till olika delar av verksamheten. Sedan IOPöverenskommelsen undertecknades och ett bidrags gavs har
föreningens ekonomi stabiliserats och fokus har kunnat läggas på
att bedriva verksamhet och inte fokusera på att hitta sponsorer i
samma omfattning som tidigare.
Föreningen uppskattar kommunens närvaro och delaktighet på
styrelsemöten och är tillmötesgående för att uppfylla kommunens
önskemål i alla avseenden.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att ett Idéburet Offentligt
Partnerskap mellan föreningen Grannstöd Haninge och Haninge
kommun tecknas.
Underlag för beslut

- Underskrivet Idéburet Offentligt Partnerskap 2018-06-30
- Förslag på nytt Idéburet Offentligt Partnerskap
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- Statistik från föreningen Grannstöd maj 2019
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan föreningen
Grannstöd och Haninge kommun tecknas.
Kommunstyrelsens beslut

1. Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan föreningen
Grannstöd och Haninge kommun tecknas.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kansliavdelningen
För kännedom: Grannstöd Haninge, Polisen
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