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Stockholms stad genom Farsta stadsdelsnämnd, nedan benämnd
staden, org. nr 212000-0142, och FOC Farsta fotbollsförening,
nedan benämnd föreningen org.nr 802521-7459, ingår idag ett

Idéburet offentligt partnerskap (IOP), under åren
2021-2024, avseende trygghetsskapande
aktiviteter under lördagskvällar samt för öppen
idrottsverksamhet, sommar och övriga skollov.
1. Samhällsutmaning
De samhällsutmaningar som vi vill påverka i positiv riktning med
denna IOP är kopplad till de risker som finns med sysslolösa
ungdomar på kvällstid och ungdomar som idrottar och rör på sig för
lite. På helgkvällar och under skollov samlas ungdomar i Farsta
Centrum och vid andra riskmiljöer i stadsdelen. De riskerar att
rekryteras/involveras i kriminella gängbildningar och riskerar att
bidra till upplevelsen av otrygghet bland andra invånare.
Verksamheten kan påverka samhällsutmaningar som:
 Ungdomars psykiska och fysiska ohälsa.
 Otrygghet i den fysiska närmiljön
 Ungdomars riskbeteenden
2. Syfte och mål med samverkan
Verksamheten gynnar i förlängningen folkhälsan genom att
stimulera och uppmuntra till fysisk aktivitet. Den bidrar till en
meningsfull fritid och erbjuder alternativ till ungdomar som annars
skulle kunna befinna sig i en riskmiljö. Genom öppna
spontanidrottskvällar och lovaktiviteter erbjuds ungdomar i Farsta
ett alternativ till att till exempel ”hänga i centrum”. Ungdomarna får
röra på sig/idrotta och blir trötta vilket gör att de efter att
verksamheten stängt väljer att gå hem och vila.
Liknande verksamhet i andra kommuner har kunnat visa på
minskad brottslighet under de tider som spontanfotboll har ägt rum.
Farsta stadsdelsförvaltning

Storforsplan 36
Box 113
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Verksamheten kan leda till:
- Positiva upplevelser
- Meningsfulla aktiviteter
- En tryggare närmiljö i bland annat Farsta Centrum
- Motverka rekrytering till kriminella nätverk
- Minska antal brott i närområdet
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Verksamheten bidrar till föreningens värdeord:
Gemenskap - Öppenhet - Glädje - Rent spel. Vision: Bästa platsen
för barn och ungdomar - FoC Farsta FF det naturliga valet.
Samt till Farsta stadsdelsnämnds mål Farstas invånare har tillgång
till ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter och Farsta är ett
tryggt och säkert stadsdelsområde.
I Finansborgarrådets förslag till budget för 2022 föreslås det att
stadsdelsnämnden tillsammans med idrottsnämnden ska utveckla
arbetet med nattfotboll i samverkan med externa aktörer.
Verksamheten ligger i linje med detta uppdrag.
3. Målgrupp
Aktivitetens/verksamhetens målgrupp är ungdomar 12 – 17 år
4. Värdegrund
Staden samarbetar enbart med föreningar och organisationer som
ställer sig bakom grundläggande demokratiska värderingar och som
i sin verksamhet främjar jämställdhet, delaktighet, folkhälsa, frihet
från våld samt motverkar diskriminering.
Föreningen ska inom ramen för samverkan aktivt arbeta utifrån
denna värdegrund.
När det gäller samarbeten som inbegriper det trygghetsskapande
och brottsförebyggande arbetet är det därutöver av särskild vikt att
alla avtalsparter har ett positivt förhållningssätt till och en aktiv
samverkan med stadens övriga trygghetsskapande insatser samt
med polismyndigheten.

5. Åtaganden och finansiering inom ramen för
samverkan
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Stadens åtaganden:
 Staden medfinansierar lovaktiviteter med 2700 kr per
aktivitetsdag/tillfälle. Antal tillfällen och totalt belopp
fastslås inför varje lov
 Staden medfinansierar den trygghetsskapande verksamheten
under lördagskvällar med ett terminsbelopp på 40 000 kr
 Staden marknadsför verksamheten i bland annat
lovbroschyrer och sociala medier
 Staden bokar lokal i samråd med idrottsförvaltningens
bokningscentral
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Staden följer upp verksamheten
Staden bidrar till att samordna verksamheten med berörda
verksamheter, (fältassistenter, individ- och familjeomsorg,
Farsta fritid, Farstalyftet) inom stadsdelsförvaltningen

Föreningens åtaganden:
 Föreningen ska bedriva gratis trygghetsskapande
spontanidrott lördagskvällar 18.00–22.00 vid Farsta IP.
Under hösttermin minst 15 tillfällen och under vårtermin
minst 18 tillfällen
 Föreningen söker ledarbidrag från idrottsnämnden för
lördagsverksamheten.
Om föreningen ej beviljas bidrag av idrottsnämnden har
föreningen ej skyldighet att genomföra den öppna
lördagsverksamheten med endast den finansiering som detta
avtal ger dem. Genomförs inte verksamheten betalas heller
ej terminsbeloppet ut från stadsdelsnämnden.
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Föreningen ska bedriva gratis lovverksamhet under sommar
och övriga lov. Under loven kan verksamheten komma att
bedrivas andra tider och på andra platser. Antal tillfällen och
totalt belopp fastslås inför varje lov.
Föreningen bidrar med ledare, föreningen har
personalansvar för dessa ledare.
Föreningen ska i enlighet med lagen om registerkontroll
kontrollera registerutdrag innan en person erbjuds
anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande.
Föreningen står för projektledning och planering.
Föreningen står för övriga kostnader.
Föreningen är huvudman för verksamheten och har
samordningsansvaret för verksamheten.
Föreningen ska använda stadens logotyp i all
marknadsföring.
Föreningen ansvarar för kommunikationen kring
verksamheten och lämnar in uppgifter för marknadsföring
till stadens kanaler.
Föreningen ska samarbeta med fältassistenter, Farstalyftet
och polis.
Föreningen ska verka för en jämställd verksamhet.
Föreningen ska föra könsuppdelad statistik över antalet
deltagare

6. Organisation
Respektive parters kontaktpersoner har regelbunden kontakt i syfte
att följa samverkan.
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7. Överenskommelsens giltighetstid
Överenskommelsen gäller från och med 1 september 2021 till 1
september 2024, under förutsättning att Farsta stadsdelsnämnd
godkänner den.
8. Utbetalning
Faktura
Farsta stadsdelsnämnd betalar ut belopp i enlighet med avsnitt 5
senast 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura.
Elektronisk faktura skickas till:
Farsta stadsdelsförvaltning
Ref: KST 0069
c/o BGC, STH 718
106 42 Stockholm
GLN-nr: xxx
Peppol-id: xxx
9. Verksamhetsuppföljning och ekonomisk redovisning
Föreningen ska senast 15 december (23 december 2021) lämna en
årlig redovisning av verksamheten. Verksamheten ska utvärderas i
relation till samhällsutmaning, syfte, mål och åtaganden i denna
överenskommelse (punkt 1, 2 och 5).
Efter lovaktiviteterna skickar förvaltningen även ut en länk till
utvärdering av lovaktiviteter. Föreningen ska fylla i och skicka in
den enligt instruktion.
10. Dataskyddsförordningen
Personuppgifter ska hanteras enligt dataskyddsförordningen
(GDPR).
11. Hävningsrätt samt tvist
Båda parter är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om
förändringar som är av betydelse för överenskommelsens genomförande. I detta ingår att rapportera om eventuella avvikelser från
gällande planering.
Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för
överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller det råder
väsentligt förändrade omständigheter, så ska parterna föra en dialog
om huruvida partnerskapet kan fortsätta.
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12. Överlåtelse av överenskommelsen
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Parterna får inte, vare sig helt eller delvis, överlåta sina rättigheter
eller skyldigheter enligt denna överenskommelse utan den andre
partens skriftliga godkännande.
13. Kontaktpersoner
För staden: Martin Anagrius, martin.anagrius@stockholm.se Tel:
08-508 19 700
För föreningen: Geir Stakset kansli@focfarstafotboll.se
Tel: 0769486364
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar,
varav vardera parten tagit var sitt exemplar.

Farsta

Idéburet offentligt partnerskap (IOP), under
åren 2021-2024, avseende trygghetsskapande
aktiviteter under lördagskvällar samt för öppen
idrottsverksamhet, sommar och övriga skollov.

/

- 2021

Farsta

/

- 2021

För staden

För föreningen

…………………………...

……………………………

Stadsdelsdirektör

Ordförande

