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Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen 

Kommunstyrelsen fattade 2016 beslut om en policy för hur Östersunds kommun ska kunna 

främja arbetsintegrerande sociala företag. En del av policyn beskriver Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP), som i sin tur har bärighet på hur kommunen kan arbeta för att utveckla 

samarbetsformerna med den idéburna sektorn. I budgetdirektivet för 2018 nämns IOP 

specifikt som en prioriterad arbetsmetod. Ett IOP ger möjlighet för båda parter att uppfylla 

syfte och mål.  

Kommunstyrelsen beslutade 10 oktober 2017 att Östersunds kommun skulle låta asylsökande 

ensamkommande över 18 år bo kvar i kommunen för att kunna fortsätta pågående studier 

samt i syfte att förebygga ökad ohälsa, kriminalitet och utanförskap. I samband med det 

ingick Östersunds kommun ett IOP med organisationer inom ideell sektor i syfte att 

tillhandahålla socialt stöd för målgruppen.  

Sedan 1 juli 2018 har regeringen möjliggjort för en stor andel av de ensamkommande unga 

som drabbats av långa handläggningstider, att få en ny möjlighet till uppehållstillstånd för 

studier på gymnasial nivå. Majoriteten av de asylsökande ungdomar som genom tidigare 

politiskt beslut getts möjlighet att bo kvar i Östersund har omfattats av möjligheten att ansöka 

om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (gymnasielagen). Utöver denna grupp 

finns ytterligare en stor grupp individer boendes i kommunen som omfattas av 

gymnasielagen. 

Bristande praxis gällande den nya gymnasielagen har lett till att beslut i inkomna ärenden ej 

har kunnat fattas inom förväntad tidsram. Följden av detta har blivit att allt fler ungdomar, i 

väntan på besked om tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) enligt den nya gymnasielagen, har 

meddelats avslag i deras sedan tidigare pågående asylärende. I kommunen finns därmed en 

stor grupp som i väntan på bedömning enligt gymnasielagen blir så kallade tillståndssökande 

och då hamnar i en bekymmersam situation då man utifrån rådande system och regelverk inte 

ges möjlighet till stöd för logi.  

Antalet individer som befinner sig i kommunen och lämnat in en ansökan enligt den nya 

gymnasielagen uppgår till 42 personer, sannolikt kommer huvuddelen av dessa få TUT för 

studier. Till detta tillkommer ytterligare en stor grupp asylsökande ungdomar i åldern 18-19 år 

som efter att Migrationsverket lagt ner anläggningsboendet i kommunen fortsatt befinner sig i 

kommunen i väntan på sitt slutliga beslut (för närvarande 39 personer). Det finns också en 

grupp individer i åldern 18-19 år som hunnit få ett uppehållstillstånd och folkbokfört sig i 

kommunen under året (cirka ett 15-tal).  Gemensamt för samtliga att de förväntas lösa sitt 

boende på egen hand. 

Boendesituationen är överlag mycket instabil för merparten av dessa individer. Kommunen 

har i enlighet med tidigare fattat beslut tagit särskilt ansvar för en grupp individer boende i 

Attefallshus. Övriga bor i huvudsak i frivilliga fadderfamiljer, det finns också flertalet 

individer som är inneboende hos varandra men också de som helt saknar boende och därmed 

sover ute etc.  

Bedömningen är att det kommer finnas en grupp tillståndssökande individer i kommunen 

under en period som helt saknar möjlighet till stöd för logi under Migrationsverkets eller 
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domstols handläggningstid. För vissa kommer handläggningen gå väldigt fort men bedömning 

är att det kommer finnas individer som är tillståndssökande minst fram tills årsskiftet. 

För de individer som så småningom får ett uppehållstillstånd faller de utanför ordinarie 

stödsystem då de hamnar utanför bosättningslagen (vilken övriga vuxna som får 

uppehållstillstånd och har behov av boende i normalfallet omfattas av. De anvisas då till en 

kommun som har skyldighet att ordna boende). Individerna erbjuds inte heller per automatik 

det stöd och boende som ungdomar som kommit som ensamkommande erbjuds från 18 år och 

upp till 21.  

På flera håll inom civilsamhället har situationen för målgruppen unga vuxna som befinner sig 

i olika faser i processen uppmärksammats. Aktörer inom det lokala civilsamhället som möter 

berörda individer signalerar att behovet av såväl akuta boendelösningar som mer varaktiga 

boendealternativ, samt andra stödinsatser, är stort för målgruppen. En kartläggning har 

genomförts av aktörer inom civilsamhället för att få en aktuell samlad bild av antalet personer 

som idag helt saknar boendealternativ. Med utgångspunkt i detta har organisationerna och 

kommunen tillsammans identifierat en lokal samhällsutmaning som kräver nya samarbeten 

och lösningar. Det finns en stark enighet i behovet av att snabbt söka lösningar utifrån hur den 

lokala situationen ser ut och hur den kan komma att utveckla sig. 

På andra håll i Sverige har man sökt lösningar på likande utmaningar, bl.a. i form av IOP, där 

roller och ansvarsfördelning tydliggjorts. Svenska kyrkan lokalt har en betydande 

erfarenhetsmässig kunskap och ett stort engagemang för målgruppen och är dessutom en 

administrativt stabil organisation. Här finns en uttalad vilja att bidra till konkreta lösningar 

inom ett område där uttalade ansvariga saknas. 

 

Syftet med partnerskapet och verksamheten 

Det övergripande syftet är att möta upp en aktuell samhällsutmaning som handlar om att på ett 

snabbt och hållbart sätt tillhandahålla stöd för en målgrupp som hamnat utanför ordinarie 

stödsystem. Det vidare syftet handlar mer konkret om att;  

• Stimulera varaktiga förutsättningar till fortsatt boende och skolgång för unga vuxna 

som under sin asyltid rotat sig i kommunen. 

• Möjliggöra en trygg boendelösning av övergångskaraktär  

• Erbjuda stöd till att hitta andra varaktiga boendealternativ. 

• Minska risker för den negativa spiral som hemlöshet kan medföra. 

Målgrupp för verksamheten  

Huvudsaklig målgrupp är unga vuxna personer som mellan 2015 – 2018 och anvisats till 

Östersunds kommun som ensamkommande barn och som nu;  

a) Är tillståndssökande eller har fått uppehållstillstånd men helt saknar fungerande 

boendelösning 
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b) Studerar/har för avsikt att studera vid Jämtlands gymnasium eller i annan 

utbildning/relevant sysselsättning 

c) har en aktiv skolgång (mindre än 20 % frånvaro efter 30 dagar i boendeslösning)  

Asylsökande unga boende i kommunens verksamhet för ensamkommande som fyller 18 år 

innan asylärendet är utrett ska även kunna erbjudas möjlighet att bo i verksamhet om andra 

boendealternativ som möjliggör ungdomens fortsatta skolgång saknas.  

Ungdomar som är registrerade i annan kommun hänvisas i första hand dit. Ungdomar som har 

en plats vid någon av Migrationsverkets anläggningsboenden hänvisas i första hand dit.  

I mån av plats och skäl finns kan även andra unga vuxna som helt saknar boende och ej har 

rätt till logi och vidare stöttning till varaktigt boende via ordinarie system kunna komma i 

fråga för verksamheten.  

Personer där beslut om avvisning vunnit laga kraft kan ej komma i fråga för verksamheten. 

Unga asylsökande med verkställighetshinder som i övrigt tillhör huvudsaklig målgrupp kan 

under en begränsad period komma i fråga för boendelösning i mån av plats.   

Partners 

Detta IOP är upprättat mellan: 

Offentlig sektor: Östersunds kommun 

Idéburen sektor: Svenska kyrkan i Östersund  

Båda dessa organisationer arbetar utifrån alla människors lika värde. Svenska kyrkans arbete 

utgör såväl ett mervärde för de människor de möter som ett komplement till kommunens 

ordinarie verksamheter genom en volontärsdriven form som de offentliga aktörerna inte kan 

erbjuda.  

Svenska kyrkan är ett trossamfund som är icke vinstdrivande och politiskt obunden. Svenska 

kyrkan har både ungdoms- och barnverksamhet. Organisationen har tillsammans med Röda 

Korset ordnat språkcaféer och gett personligt stöd för asylsökande på Grytan. Svenska kyrkan 

har idag kontakt med många av ungdomarna som saknar varaktigt boende samt har nyligen 

avdelat en särskild resurs som ska jobba med situationen på busstorget. Svenska kyrkan har 

sökt och fått del av statliga medel för att stötta familjer som har ungdomar ur målgruppen 

boende hemma hos sig ekonomiskt och även ge matkuponger, bussbiljetter till personer ur 

målgruppen. Svenska kyrkan har väl upparbetade samarbetsrelationer med flera andra 

verksamma idéburna organisationer och är en stabil och administrativt stark organisation.   

Parternas inbördes relation 

Undertecknande parter i denna överenskommelse betraktas som självständiga och jämbördiga 

aktörer. Varje parts integritet och oberoende ska respekteras. Parterna ansvarar var för sig för 

sin insats i arbetet och varje parts särart och mervärde ses som en tillgång för partnerskapet. 
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Till partnerskapet kopplas också flera andra viktiga samarbetsaktörer. Inom ramen för detta 

partnerskap tillhandahåller Svenska Kyrkan en struktur för samverkan mellan Svenska 

Kyrkan, Rädda Barnen och Röda Korset samt mellan Svenska Kyrkan och Hej främling. 

Detta partnerskap har direkt koppling med befintligt partnerskap som finns upprättat mellan 

Östersunds kommun och Hej främling kring unga vuxna i asylprocess.  

Involverade aktörer tillför utifrån nedanstående roller viktiga bidrag till verksamheten som 

bedrivs i detta partnerskap. 

Hej främling! 

Hej Främling har sen tidigare ett IOP med Östersunds kommun gällande unga vuxna i 

asylprocess för att erbjuda dem ”trygghet, hälsofrämjande aktiviteter och socialt umgänge i 

kombination med skola, rutiner och framtidsförberedande insatser” och då särskilt de som tidigare 

varit ensamkommande. Insatserna har dock spillt över till väsentligt många fler ungdomar då man 

har en öppen träffpunkt i Gamla tingshuset som många letat sig till för att hänga, prata och delta i 

aktiviteter. Hej främling har också bedrivit mer uppsökande verksamhet i syfte att få fler 

ungdomar bort från busstorget. 

Rädda barnen 

Rädda Barnen har sökt och fått del av statliga medel för att kunna bidra med ekonomiskt stöd 

och handledning till frivilliga fadderfamiljer samt till ungdomar i asylprocess mfl. Till 

ungdomarna kan det handla om matkuponger och busskort. De kommer också ordna 

kompetensutveckling för bland annat fadderfamiljer som i syfte att ge psykosocialt stöd. 

Rädda barnen bidrar även med volontärer som kan stötta ungdomarna. 

Röda Korset  

Röda korset deltar i verksamhet som många ur målgruppen tar del av. De bidrar med 

volontärer som stöttar ungdomarna och kommer vara med och ordna en workshop om 

förhållningssätt i volontärarbete. 

Frivilliga fadderfamiljer  

F.d. gode män, bekanta m.fl. har under en lägre tid låtit en eller flera ungdomar ur målgruppen 

som saknar boende bo i sitt hem. Många signalerar att detta inneboende inte är hållbart i 

längden, då orken hos många av fadderfamiljerna börjar ta slut. I dagsläget bor cirka ett 20-tal 

ungdomar i frivilliga fadderfamiljer i Östersunds kommun. Ett flertal familjer och hushåll har 

utryckt en vilja att stötta målgruppen på andra sätt då långt ifrån alla har möjlighet att ha 

personer boende hos sig. Många har uttryckt en vilja att istället fungera som frivillig 

kontaktfamilj åt målgruppen i syfte att erbjuda ungdomen ett sammanhang i en familj. En 

ambition finns att vidareutveckla detta i syfte att erbjuda denna möjlighet för ungdomar inom 

boendelösning som är intresserad av det.  

Värdegrund för partnerskapet  

Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) ska bygga på respekt för varandras olika roller och 

förutsättningar. Öppenhet och dialog ska råda vilken ska kännetecknas av ömsesidig tillit, 
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lyhördhet och förståelse. Även transparens och acceptans för kritik är centrala i partnerskapet. 

Vidare bygger överenskommelsen på varsam och respektfull hantering av de offentliga medel 

som möjliggör verksamheten inom partnerskapet. 

Personer i målgruppen ska mötas med respekt för människan och dess självbestämmanderätt, 

integritet och värdighet. Partnerskapet utgår tydligt från ett förhållningssätt om hjälp till 

självhjälp. Den verksamhet som bedrivs inom ramen för partnerskapet utgår från en tydlig 

gemensam värdegrund som handlar om att aktivt stärka individens möjligheter att ta ett 

egenansvar och komma vidare i sitt liv. 

 

Avtalad överenskommelse 

Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna med utgångspunkt i 

gemensam dialog som inletts i syfte att avhjälpa den akuta bostadssituation som uppstått 

lokalt för målgruppen.  

Svenska kyrkans organisation - som har tillgång till ideellt engagerade krafter, erfarenhet av 

målgruppens behov samt är en administrativt stabil organisation både kan och vill på ett 

snabbfotat sätt bidra till konkreta lösningar inom området.  

Mål och verksamhetens inriktning 

Målet handlar om att erbjuda boendelösningar och stöd för att möjliggöra kontinuitet i 

skolgång och tillgång till sociala kontakter och stöd i att hitta varaktigt boende för en 

målgrupp som hamnat utanför ordinarie stödsystem.   

Utifrån att frivilliga från olika typer av organisationer kan komma att bli involverade i 

verksamheten har det funnits ett behov att inom ramen för överenskommelsen närmare 

precisera innehållet i verksamheten. Syftet med detta är att skapa så stor tydlighet och därmed 

också en trygghet för alla inblandade, såväl frivilliga som ungdomar. 

Verksamhetens innehåll  

Boendelösningar för målgruppen 

Utifrån en gemensam inventering har behovet av boendelösningar uppskattats vara i 

storleksordningen ett 30-tal platser under hösten 2018. Verksamheten kommer därför att 

dimensioneras till att möta detta behov. Ett antal individer bor idag i frivilliga fadderfamiljer 

som ej bedöms hållbara. I de fall dessa ej är fungerande kommer de ungdomar som tillhör den 

huvudsakliga målgruppen istället kunna erbjudas plats i Svenska Kyrkans övergångsboende. 

Om ytterligare akuta behov uppstår kommer Svenska Kyrkan i samarbete med andra aktörer 

se över möjligheter att tillhandahålla ytterligare boendelösningar av mer tillfällig karaktär. 

Detta ligger dock utanför överenskommelsen och kan därmed om de idéburna 

organisationerna ser andra behov innefatta målgrupper som faller utanför de målgrupper som 

här prioriteras.  
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Överenskommelsen omfattar följande typer av boendelösningar för målgruppen: 

• Boende i Attefallshus för 14 personer 

• Boende i korridorsboende för ca 16 personer 

Boendelösningarna är att betrakta som tillfälliga övergångsboenden. När/om de 

tillståndssökande får uppehållstillstånd ska de, med stöd, hitta en annan varaktig 

boendelösning samt uppbära sin egen boendekostnad.  

Den enskilde ungdomen ansvarar för att meddela Svenska kyrkan när denne har fått beslut i 

sitt ärende hos Migrationsverket. Den enskilde ungdomen ansvarar också för att löpande 

lämna in närvarorapport som styrker dennes aktiva deltagande i utbildning.   

Boendeavtal 
Individuella boendeavtal upprättas mellan Svenska Kyrkan och varje enskild ungdom, med 

anpassning utifrån om individen är tillståndssökande eller av annat skäl saknar möjlighet till 

logi eller har uppehållstillstånd.  

I dessa boendeavtal framgår samtliga villkor som gäller för att bo i boendelösning. För 

individer som fått uppehållstillstånd tecknas separata avtal där hyresnivå och krav på 

medverkan i planering för att hitta varaktigt boende framgår.  

Tydliga förväntningar 

Svenska kyrkan kommer inom ramen för boendeverksamheten aktivt jobba för att 

förväntansbilden ska vara tydlig för såväl ungdomar som för frivilliga. Utöver tydliga 

boendeavtal kommer ordningsregler för i synnerhet korridorsboendet tas fram och 

kommuniceras till ungdomar och frivilliga. Syftet med detta är att främja trygghet och lugn på 

boendet. I syfte att skapa tydliga förväntningar ligger även att vara tydlig i vad ungdomarna 

kan förvänta sig från Svenska Kyrkan och andra samarbetsaktörer i fråga om bemanning och 

stöd. För samtliga frivilliga som bemannar verksamheten ges i samarbete med Hej främling 

Röda korset och Svenska kyrkan en workshop kring vilken värdegrund och förhållningssätt 

som partnerskapet och därmed också verksamheten vilar på. 

Stöd till varaktigt boende  
I de fall ungdomarna får uppehållstillstånd förväntas de själva stå för hyran för sitt boende. 

Boendeavtal skrivs i korttidskontrakt för att tydliggöra att boendet som erbjuds är tillfälligt 

och är tänkt att vara en övergångslösning i väntan på mer permanenta lösningar.  

 

Vid uppehållstillstånd stöttar Svenska kyrkan ungdomarna att ställa sig i de bostadsköer som 

finns i Östersunds kommun samt att diskutera de olika alternativ som finns som att 

busspendla från kringliggande orter, dela en större lägenhet med vänner eller hyra av 

privatpersoner, exempelvisvis via Hjärterum. Information och stöd kring folkbokföring, 

betalning av hyra och räkningar ges även i samarbete med relevanta aktörer.  

Övrigt stöd 
Behovet av övrig stöttning med avseende på hälsa, studier och framtid samordnas av Svenska 

kyrkan. I första hand synliggörs redan pågående verksamhet och aktiviteter som Hej främling, 
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Rädda barnen, Röda korset och andra delar av Svenska kyrkans verksamhet ordnar.  

Grundtanken är inte att rigga omfattande ny gruppverksamhet på boendet utan att boendet i 

första hand ska vara just boende. Inför sommarens studieuppehåll kommer Svenska kyrkan 

tillsammans med berörda samarbetsaktörer verka för att utveckla insatser och platser som 

erbjuder meningsfull sysselsättning för målgruppen. 

Parternas åtaganden  

Östersunds kommun 
• Östersunds kommun är behjälplig med att hitta kontakter, lokaler och kunskap om 

förändrade förutsättningar på grund av till exempel ändrade lagar och förordningar 

samt tillhandahåller erfarenheter från intern verksamhet samt goda exempel från andra 

kommuner 

• Östersunds kommun bidrar med kunskap om idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

som samarbetsform 

• Östersunds kommun tillhandahåller och bekostar fram till årsskiftet sju blockförhyrda 

Attefallshus  

• Östersunds kommun tillhandhåller och bekostar ett korridorsboende med 16 

boendeplatser  

• Östersunds kommun bidrar till att skapa rimliga förutsättningar för uppbyggnad och 

praktiskt genomförande av boendelösning  

• Östersunds kommun ansvarar för att bilda en styrgrupp. 

• Östersunds kommun skapar förutsättningar för god samverkan och långsiktigt hållbara 

lösningar med relevanta verksamheter inom kommunen som till exempel Teknisk 

förvaltning, Östersundshem, Jämtlands Gymnasium, Socialförvaltningen och 

Lärcentrum eller andra aktörer som erbjuder vuxenutbildning 

Svenska kyrkan  
• Svenska Kyrkan tillhandahåller trygga boendealternativ för aktuell målgrupp 

• Svenska kyrkan ser till att principer för prioritering av målgrupper är tydliga för 

samtliga inblandade och efterlevs  

• Svenska kyrkan ansvarar för att regelbunden tillsyn sker på boendet och att 

ungdomarna vet hur, när och vem de kan kontakta vid behov 

• Svenska kyrkan ansvarar för upprättande av individuella boendeavtal för boende i 7 

blockförhyrda Attefallshus 

• Svenska kyrkan ansvarar för upprättande av individuella boendeavtal för boende i 

korridorsboende om 16 platser 

• Svenska kyrkan ska följa skolnärvaro och vid behov ta kontakt med Hej främling, för 

att samverka kring studie- och hälsofrämjandeinsatser 

• Svenska kyrkan ska ge information gällande konsekvenser för den enskilde om denne 

inte följer boendeavtal 

• Svenska kyrkan ska om behov uppstår tidigt ta kontakt med Hej främling, för att 

samverka kring förebyggande insatser 
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• Svenska kyrkan ansvarar för att ta ut hyresavgift för boende när ungdomarna har fått 

uppehållstillstånd och erhåller CSN/har egen försörjning. 

• Svenska kyrkan ska stötta ungdomarna att efter erhållet uppehållstillstånd hitta ett 

varaktigt boende, exempelvis att ställa sig i kö hos bostadsföretagen, registrera sig på 

Hjärterums hemsida etc.  

• Svenska kyrkan ansvarar för att tillhandahålla struktur för samverkan med övriga 

frivilliga aktörer så som Hej främling, Röda Korset, Rädda Barnen och 

fadderfamiljerna.   

Samverkan  

Kontinuerlig dialog förs mellan parterna under hela perioden. Båda parter ansvarar för att 

dialogen kommer till stånd. 

Östersunds kommun ansvarar för att initiera och underhålla samverkan med relevanta aktörer 

för att nå övergripande målsättning med partnerskapet. 

Svenska kyrkan ansvarar för att uppmärksamma behov som kan uppstå under avtalstiden. 

Eventuella förändringar rörande detaljer eller behov av förtydliganden konkretiseras vid 

behov närmare i tilläggsbilagor till befintlig överenskommelse (ex. organisation för 

samverkan och mötesfrekvens, lokalfrågor, tidplan för genomförande etc.). 

Östersunds kommun sammankallar till styrgrupp bestående av representanter från Östersunds 

kommun och Svenska Kyrkan. Vid behov samkörs denna styrgrupp med styrgrupp för 

partnerskap med Hej främling för ökad effektivitet och möjliggörande av synergier mellan 

partnerskapen. 

Svenska kyrkan ansvarar för att löpande sammankalla involverade aktörer inom idéburen 

sektor kring det praktiska arbetet. Vid behov tillsätts särskilda arbetsgrupper, som 

kommunens samordnare för civilsamhälle initialt medverkar i om det finns ett sådant behov.  

  

Styrgrupp 

Styrgruppen utgörs av ansvariga representanter för involverade parter. Behov och frekvens 

vad gäller antal styrgruppsmötet bestäms och bokas upp vid första styrgruppsmötet.  

Styrgruppens uppdrag: 

• Ansvarar för att den gemensamma målsättningen och intentionen i den ingångna 

överenskommelsen följs. 

• Följa upp att åtaganden fungerar i enlighet med överenskommelsen. 

• Styrgruppen följer upp verksamheten via verksamhetsrapporter vid minst tre (3) 

tillfällen på ett helår. Blir utifrån partnerskapets initiala tidsram i första hand aktuellt 

vid årsskiftet 2018/2019, i månadsskiftet april/maj 2019 samt månadsskiftet 

augusti/september 2019. Östersunds kommun ansvarar för kallelse och dokumentation 

av styrgruppens sammanträde.  
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Uppföljning av överenskommelsen 

Svenska kyrkan följer upp att det övergripande målet och syftet med överenskommelsen och 

dess verksamhet uppnås. En dialog kring verksamheten sker löpande. Skriftlig redovisning av 

verksamheten och därtill hörande statistik gällande antal ungdomar ur målgruppen som nyttjat 

de olika boendelösningarna, skolnärvaro, uppskattning av antal volontärstimmar, avvikelser 

samt påföljande åtgärder lämnas i samband med kommunens ordinarie uppföljningstillfällen 

(sista december 2018 samt sista april 2019) samt efter överenskommelsens avslut.  En samlad 

uppföljning av insatserna, dess effekter och lärdomar från partnerskapet redovisas i en skriven 

rapport senast 2019-08-31. En ekonomisk redovisning kring hur erhållna medel använts ingår 

även i detta.  

Lärande/kunskapsinhämtning 

En viktig del av IOP:et är att jobba med formerna för samarbetet, men också att arbeta med 

partnerskapet som ramverk och samarbetsmetod. 

För Svenska kyrkan blir formen för samarbetet, ett IOP, ett nytt sätt att arbeta och bidrar 

således med en lärande aspekt för organisationens del. För Östersunds kommun består 

lärandet bl.a. i testandet av nya lösningar och att få ökad kunskap om behoven hos en 

målgrupp som finns i kommunen. Det innebär också ett lärande och ökat samarbete mellan 

andra ideella organisationer och den kommunala organisationen. 

Finansiering och betalningsvillkor   

Verksamheten som omfattas av det Idéburna Offentliga Partnerskapet samfinansieras av 

Östersunds kommun och Svenska kyrkan. Övriga samarbetsaktörer bidrar även med viktiga 

resurser för partnerskapet som helhet. I avsnittet budget preciseras samtliga ingående resurser 

närmare.  

Partner har rätt att kräva sitt bidrag helt eller delvis åter om det används felaktigt eller inte för 

avsett ändamål.  

Om kontanta medel ej behövs användas fullt ut kan medlen antingen återbetalas eller 

användas för samma eller liknande ändamål.  

Budget 

Lokalhyra   630 000 kr   

Personella resurser i verksamhet  600 000 kr 

Övriga kringkostnader i verksamhet 100 000 kr 

Östersunds kommun bidrar med lokalhyra för aktuella objekt som kommunen sedan tidigare 

redan hyr via Diös och Östersundshem. Detaljer kring detta regleras närmare i särskild bilaga.  
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Svenska Kyrkan bidrar med personella resurser för projektledning och samordning av 

verksamhet motsvarande cirka 1,20 procent tjänst under perioden.  

Östersunds kommun bidrar med kontanta medel för att möta kringkostnader i verksamhet.  

Ideella timmar som Svenska kyrkan och övriga samarbetsorganisationer bidrar med samt 

nedlagd tjänstemannatid från kommunens sida är ej inräknat som en kostnad men utgör ett 

viktigt bidrag och är en väsentlig förutsättning för verksamhetens genomförande.  

Period för överenskommelse  

Det Idéburna Offentliga Partnerskapet gäller från 2018-11-01 till 2019-08-31 med möjlighet 

till förlängning. Om behovet av boendelösning skulle minska kraftigt under perioden kan 

själva boendeverksamhet komma att avslutas tidigare, medan samarbetet i övrigt fortsätter. 

Förlängning 

Avtalet kan förlängas eller omförhandlas med utgångspunkt i vad som uppnåtts inom ramen 

för det överenskomna partnerskapet samt eventuellt förändrade behov eller förändring 

avseende resurser.  

Omförhandling, rätt att lämna projektet samt tvist  

Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan 

förändringarna genomförs föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna. Om någon 

av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller 

det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska medverkande parter föra en dialog om 

huruvida avtalet kan fortsätta. I sista hand har part rätt att lämna partnerskapet om någon 

motpart inte fullföljer sina åtaganden. Samma sak gäller också vid förändrade omständigheter 

utom partnernas kontroll. Om någon part lämnar projektet blir parten återbetalningsskyldig 

för delar eller hela summan som Östersunds kommun har betalat ut inom ramen för detta 

avtal. 

Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan avtalsparterna. 

 

Kontaktpersoner 

Östersunds kommun:   

 utvecklingsstrateg, @ostersund.se  

 samordnare civilsamhälle och integration, @ostersund.se  
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Svenska Kyrkan:   

, enhetschef diakoni, Svenska kyrkan Östersund, 

@svenskakyrkan.se  

, projektledare, Svenska kyrkan Östersund 

@svenskakyrkan.se  

Underskrifter: 

Denna överenskommelse är upprättat i likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 

original.  

 

Östersund 2018-10-24 

För Östersunds kommun  

 

AnnSofie Andersson, kommunalråd 

 

 

Bo Svensson, kommunalråd 

 

 

Anders Wennerberg, kommundirektör 

 

Östersund 2018-10-24 

  För Svenska kyrkan Östersund 

 

 Margareta Winberg, kyrkorådets ordförande 

 

 

Hanna Brande, tf kyrkoherde 

 




