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Överenskommelse om idéburet offentligt
partnerskap mellan Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd och Kista Sports Club
Den ideella idrottsföreningen Kista Sports Club (org.nr. 802011–
7183) har i februari 2021 inkommit med en ansökan om att ingå
förnyat idéburet offentligt partnerskap med Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd. Underlaget bifogas (bilaga 1).
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (org.nr 212000–0142) har i VP 2021
ställt sig bakom en ny ettårig IOP- överenskommelse om högst
750 000/år med IOP med Kista SC.
§ 1 Verksamhetens innehåll och mål
Det övergripande syftet med överenskommelsen är att bidra till
integration genom att ge barn och ungdomar god hälsa, stärkt
självkänsla, upplevelser samt kunskap om samarbete och
värdegrundsarbete. För att skapa goda förutsättningar för barns och
ungas utveckling är det viktigt att även nå och involvera föräldrar.
Därför ska verksamheten även stärka föräldrar genom ökad kunskap
och möjligheter att skapa sociala nätverk. Partnerskapet omfattar:
Ledarskapsutbildning för ungdomar
Att erbjuda ungdomar olika ledarskapsutbildningar i syfte att stärka
ungdomarna och ge dem möjlighet att verka som ledare och
förebilder i området. Att stärka flickors självkänsla och hälsa samt
skapa trygga nätverk är prioriterat.
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Verksamhet för förskolebarn
Att erbjuda barn i förvaltningens förskolor att utifrån nyfikenhet
och lust pröva på olika rörelse- och hälsofrämjande aktiviteter.
Aktiviteterna planeras och genomförs i nära samverkan med
förskolorna. Barnen ska inspireras och stimuleras till att utveckla
egna fritidsintressen och på sikt ta aktiv del i föreningens barn- och
ungdomsverksamhet.
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Lovverksamhet för barn och ungdom
Lovverksamhet för barn och ungdom ska fortsätta utvecklas
tillsammans med unga ledare och feriejobbare. Lovverksamheten
ska erbjuda ett attraktivt utbud av aktiviteter för såväl flickor som
pojkar. Verksamheten ska bidra till att alla ungdomar ges
förutsättningar till en aktiv fritid genom att målgruppen får
valmöjligheter utifrån sina intressen och behov.
Kontaktskapande aktiviteter med föräldrar
Kontakt med föräldrar genom bland annat gemensamma
föräldramöten inklusive föreläsningar. Såväl mammor som pappor
ska stärkas i sin föräldraroll. Målgruppen ska länkas vidare till
förvaltningens föräldrakurser.
§ 2 Samverkanspartners
Ledarskapsutbildningar för ungdomar
Aktiviteterna sker i samverkan med ungdomsgårdar och
träffpunkter.
Verksamhet för förskolebarn
Aktiviteterna sker i samverkan med förskolorna i området och riktas
i första hand till de äldre barnen.
Lovverksamhet för barn och ungdomar
Lovaktiviteter ska utvecklas tillsammans med ungdomsgårdar och
feriejobbsverksamheten.
Kontaktskapande aktiviteter med föräldrar
Familjehuset i Rinkeby.
§ 3 Målgrupp
Inom partnerskapet ska Kista Sports Club arbeta med målgrupperna
barn, ungdomar och föräldrarna i första hand från Akalla, Husby
och Kista. Samverkan med förskolorna ska ske även i Rinkeby.
§ 4 Organisation
En styrgrupp och en arbetsgrupp för samverkan finns etablerad.
I styrgruppen ingår representanter från förvaltningens
ledningsgrupp samt samordnare.
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I arbetsgruppen ingår representanter från samverkansparterna och
samordnare från förvaltningen. Förvaltningen har ordförandeskapet
och är sammankallande för styrgruppen som träffas en till två
gånger per termin och för arbetsgruppen som träffas två till tre
gånger per termin.
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§ 5 Planering och uppföljning
Kista Sports Club tar fram förslag på verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse som behandlas och godkänns av styrgruppen.
Verksamheten ska skrivas fram tillsammans med förvaltningens
berörda verksamheter. Varje målsättning ska beskrivas tillsammans
med tillhörande verksamhet och aktiviteter, mätbara mål samt
uppföljningsmetoder.
Utifrån verksamhetsplanen och de fastställda målsättningarna under
§ 1 ska uppföljningar och utvärderingar av verksamheten
genomföras. Detta sker tertialvis i samband med förvaltningens
egen rapportering.
Könsuppdelad statistik ingår i redovisningen. Förvaltningen kan
komma att begära in ytterligare underlag på planering och
uppföljning.
Inom arbetsgruppen sker uppföljning och utvärdering löpande
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.
§ 6 Kostnader och finansiering
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd finansierar partnerskapet med
750 000 kronor per helår. Fryshuset bidrar med kompetens, metoder
och nätverk samt en summa om 758 440 kr.
Kostnad

Stadsdels-

Kista SC

Kommentar

70 000

90 000

Ungt ledarskap
Föräldrakontakt

85 000

30 000

Hälsofrämjande

förvaltningen
Utbildning,
föreläsning
Ledararvode

aktiviteter i
förskolor
Samordnare/ledare

228 960

228 960

Hälsofrämjande
aktiviteter i
förskolor

Samordnare/ledare
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343 440

114 480

Föräldrakontakt,
ungt ledarskap
samt
lovaktiviteterna
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10 000

45 000

Hälsofrämjande
aktiviteter i
förskolor
Lovaktiviteter

Aktivitetskostnader

180 000

Lovaktiviteter

Ledarkläder

30 000

Ungt ledarskap

Kommunikation,

12 600

40 000

750 000

758 440

trycksaker,
administration
Totalt

§ 7 Giltighetstid
Överenskommelsen träder i kraft den 1 maj 2021 och gäller till och
med 30 april 2022.
§ 8 Ekonomisk uppföljning
Kista Sports Club ska senast i mars månad efter genomfört
verksamhetsår, lämna en verksamhetsberättelse med bokslut samt
revisionsgranskning för den verksamhet som innefattas i
överenskommelsen. Bokslutet och revisorsgranskningen behandlas
och godkänns av styrgruppen.
För 1 maj – 30 augusti 2021 görs utbetalning av förvaltningen till
Kista SC senast den 15 maj 2021 och för 1 september – 31
december senast den 15 september. För 1 januari - 30 april 2022
görs utbetalning i förskott senast den 31 december 2021.
§ 9 Lokaler
Det ankommer på Kista Sports Club att anskaffa de lokaler som
behövs för verksamheten. Föreningen ansvarar också för att de
verksamhetslokaler som används är ändamålsenliga, godkända och
anpassade till verksamhetens innehåll. Kista Sports Club ska även
svara för eventuella hyreskostnader.
§ 10 Registerutdrag
Kista Sports Club ska i enlighet med lagen om registerkontroll
kontrollera registerutdrag enligt lagen om belastningsregister innan
en person erbjuda anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller
liknande. Det är medarbetaren som lämnar ett utdrag ur
belastningsregistret.
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§11 Dataskyddsförordningen
Personuppgifter ska hanteras enligt dataskyddsförordningen
(GDPR)
§ 12 Omförhandling och återbetalningsskyldighet
Om betydande avvikelse från plan och budget sker ska parterna
innan förhandling genomförs föra en dialog och godkänna
förändringarna. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för
överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller det råder
väsentligt förändrade omständigheter, ska parterna före en dialog
om huruvida partnerskapet ska fortsätta. Detta bör ske inom skälig
tid efter att bristen eller de förändrade omständigheterna skriftligen
påtalats.
Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd har rätt att återkräva sin
finansiering helt eller delvis om den används felaktigt eller inte för
avsett ändamål.
Om oenighet uppstår mellan parterna ska den i första hand lösas
genom förhandling mellan parterna.
Eventuellt överskott på verksamheten ska användas för samma eller
liknande verksamhet.
§ 13 Överlåtelse av överenskommelsen
Parterna får inte, varken helt eller delvis, överlåta sina rättigheter
eller skyldigheter enligt denna överenskommelse utan den andre
partens skriftliga godkännande.
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar
varav vardera parten har tagit varsitt exemplar
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