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Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
Kista SC
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner att överenskommelse om
idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknas med Kista SC
för år 2021 till en kostnad av högst 750 000 kronor.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att
teckna överenskommelsen.
Sammanfattning
I stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2021 (godkänd vid
stadsdelsnämnden 4 februari 2021) har nämnden ställt sig bakom
nya ettåriga IOP överenskommelser om högst 750 000/år bland
annat med Kista SC (Kista Sport Club).
Ansökan om IOP har inkommit från Kista SC. Förvaltningen anser
att Kista SC:s verksamhet är ett betydelsefullt komplement till
förvaltningens förebyggande barn- och ungdomsverksamheter och
vill därför att den etablerade samverkan ska fortsätta. Förvaltningen
föreslår därför att en ny IOP överenskommelse tecknas med Kista
SC.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden beslutade i maj 2018 om ett IOP (idéburet
offentligt partnerskap) med Kista SC. Överenskommelsen gällde för
tiden 2018–2020. Verksamheten riktades mot barn, ungdomar och
föräldrar. Syftet är att bidra till att barn och ungdomar får en god
hälsa, stärkt självkänsla samt stöd i skolarbetet tillsammans med
föräldrar. Stadsdelsnämnden bidrog till partnerskapet med
500 000 kronor per år. Inom ramen för IOP bedrev Kista SC
ledarskapsutbildningar för ungdomar, lovverksamhet för barn och
ungdomar samt verksamhet för förskolebarn.
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I utvärderingen av partnerskapet framgick bland annat att
ledarskapsutbildningarna medfört att fler ungdomar engagerar sig i
och känner sig mer delaktiga i meningsfulla aktiviteter.
Lovverksamheten har bidragit till att barn och ungdomar ges
möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Verksamheten för
förskolebarn har fått barn och föräldrar mer positiva till fysisk
aktivitet samt gett de förskolor som deltagit, inspiration till hur
fysiska aktiviteter för barn kan utformas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av förskoleavdelningen.
Ärendet
Kista SC har inkommit med en ansökan om förnyat idéburet
partnerskap (IOP) till stadsdelsförvaltningen. Ansökan avser barnoch ungdomsverksamhet samt föräldrakontakter. Verksamheten
omfattar:
- att ge ungdomar möjlighet att genomgå olika
ledarskapsutbildningar i syfte att ge dem möjlighet att verka
som ledare och goda förebilder i området
- att inspirera barn och pedagoger inom förskolan till fysiska
aktiviteter som lägger grunden till rörelseglädje samt ett
hållbart och hälsosamt liv
- att fortsätta utveckla lovaktiviteter för barn och ungdomar i
samarbete med förvaltningen och andra föreningar i området
- att utveckla samarbetet med förvaltningen för att nå fler
föräldrar
I verksamhetsplanen för 2021 har nämnden ställt sig bakom nya
ettåriga IOP överenskommelser om högst 750 000/år med bland
annat Kista SC.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att Kista SC:s verksamhet är ett betydelsefullt
komplement till förvaltningens förebyggande barn- och
ungdomsverksamheter och vill därför att den etablerade samverkan
ska fortsätta. Partnerskapet innebär möjlighet att vidareutveckla den
uppbyggda samverkan.
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Jämställdhetsanalys
Ett jämställdhetsperspektiv är relevant att applicera för
partnerskapet. I målgruppen för partnerskapet ingår både flickor och
pojkar samt kvinnor och män.
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I föreningens verksamhetsplan kommer de övergripande
målsättningarna att konkretiseras med mätbara förväntade resultat.
Dessa tas fram i samverkan med förvaltningens verksamheter. För
att följa upp hur väl aktiviteterna och verksamheten lyckas nå
målgrupperna kommer könsuppdelad statistik ingå i redovisningen.
I det tidigare partnerskapets senaste verksamhetsplan finns
definierade målsättningar för könsfördelningen bland deltagarna.
Förvaltningen avser att partnerskapet även fortsättningsvis ska
utforma en verksamhet med medvetenhet och målsättningar för hur
flickor och pojkar samt kvinnor och män ska nås och inkluderas.

Susanne Leinsköld
stadsdelsdirektör

Kim Lagerquist
Avdelningschef

Bilagor
1. Ansökan från Kista SC om idéburet offentligt partnerskap
2. Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Kista Sports Club
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