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Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med FOC
Farsta Fotbollsförening om trygghetsskapande
aktiviteter och öppen idrottsverksamhet 20212024

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tecknar en överenskommelse om idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med FOC Farsta Fotbollsförening om
lovaktiviteter samt trygghetsskapande aktiviteter lördagskvällar
under åren 2021-2024 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.
Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att nämnden tecknar en överenskommelse
om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med FOC Farsta
Fotbollsförening om rörelse- och idrottsaktiviteter under
grundskolans termins- och sommarlov samt trygghetsskapande
spontan fotbolls- och idrottsverksamhet på lördagskvällar som
vänder sig till unga i åldern 12-17 år.
För att få kontinuitet och förutsägbarhet i verksamheten föreslås en
överenskommelse som gäller under en treårsperiod.
Syftet med överenskommelsen är bland annat att erbjuda alternativ
till ungdomar som annars skulle kunna befinna sig i en riskmiljö.
Bakgrund
Farsta stadsdelsnämnd erbjuder lovaktiviteter i samverkan med
kulturnämnden, idrottsnämnden och lokalt föreningsliv. En
återkommande verksamhet under terminslov och sommarlov har
varit öppna rörelse- och idrottsaktiviteter vid Farsta idrottsplats i
samarbete med FOC Farsta Fotbollsförening.
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Stadsdelsförvaltningen samarbetar även med idrottsförvaltningen
som upplåter lokaler och idrottsytor kostnadsfritt. Verksamheten har
lockat många barn och unga i stadsdelsområdet.
På helgkvällar och under skollov samlas ungdomar i Farsta centrum
och vid andra riskmiljöer i stadsdelsområdet. De riskerar att
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rekryteras till eller på andra sätt involveras i kriminella
gängbildningar och att därmed bidra till upplevelsen av otrygghet
bland andra invånare. Verksamheten ska motverka detta.
Ärendet
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tecknar en
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
FOC Farsta Fotbollsförening om öppna och kostnadsfria rörelseoch idrottsaktiviteter under grundskolans termins- och sommarlov
samt trygghetsskapande idrottsaktiviteter på lördagskvällar för unga
i åldern 12-17 år. Under loven kan verksamheten komma att
bedrivas andra tider och på andra platser.
För att få kontinuitet och förutsägbarhet i verksamheten föreslås en
överenskommelse som gäller under en treårsperiod från 2021 till
2024.
Ersättningen till föreningen för lovaktiviteterna regleras per
aktivitetsdag vilket innebär att det finns en flexibilitet i hur många
aktivitetsdagar varje enskilt lov ska innehålla. För det
trygghetsskapande arbetet på lördagskvällar ersätts föreningen med
ett terminsbelopp om 40 000 kronor.
Aktiviteterna bidrar till nämndens mål att ”Farstas invånare har
tillgång till ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter” och att
”Farsta är ett tryggt och säkert stadsdelsområde”.
I kommunfullmäktiges beslut om budget för 2022 får
stadsdelsnämnderna i uppdrag att tillsammans med idrottsnämnden
utveckla arbetet med nattfotboll i samverkan med externa aktörer.
Den föreslagna överenskommelsen ligger i linje med detta uppdrag.
I förslaget till IOP förtydligas att föreningen förväntas jobba mer
med jämställdhet och upprätthålla god samverkan med
förvaltningens kontaktperson samt samarbeta med fältassistenter,
Farstalyftet och polis.
I tjänsteutlåtandets bilaga – förslaget till överenskommelse – finns
fördjupad information.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Öppna idrottsaktiviteter vid Farsta IP är en av flera återkommande
lovaktiviteter i Farsta som stimulerar barns och ungas behov av
roliga och spännande rörelse- och idrottsaktiviteter.
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Farsta stadsdelsnämnd har under många år haft möjlighet att satsa
på rörelse- och idrottsaktiviteter. För barn och ungdomar i Farsta
finns idag ett brett utbud av aktiviteter både under lov och övrig tid.
Stadsdelsnämndens samverkan med idrottsnämnden och lokalt
föreningsliv har bidragit till att utbudet ökat.
En stor samhällsutmaning idag är att motverka rekrytering till
kriminella nätverk, bidra till en tryggare närmiljö i bland annat
Farsta centrum och minska antal brott i närområdet. Genom öppna
spontanidrottskvällar och lovaktiviteter erbjuds ungdomar i Farsta
ett alternativ till att till exempel hänga i centrum. Ungdomarna får
röra på sig och idrotta och blir trötta vilket gör att de efter att
verksamheten stängt förhoppningsvis väljer att gå hem och vila.
Aktiviteterna ska vara främjande och inkludera olika grupper av
ungdomar.
Verksamhet har pågått på lördagskvällar under hösten samt på
höstlovet med mycket gott resultat och med cirka 100-150 deltagare
vid varje tillfälle. Liknande verksamhet i andra kommuner har
kunnat visa på minskad brottslighet under de tider som
spontanfotboll har ägt rum.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tecknar
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
FOC Farsta Fotbollsförening om lovaktiviteter samt
trygghetsskapande aktiviteter lördagskvällar under åren 2021-2024
enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.
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Förslag till idéburet offentligt partnerskap (IOP) under åren 20212024 avseende trygghetsskapande aktiviteter under lördagskvällar
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