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Sammanfattning
I ärendet föreslås stadsdelsnämnden godkänna förlängning av avtal
för drift av fritidsgården Blå huset med Stockholms Stadsmission,
organisationsnummer 802003-1954
Nuvarande avtal gäller den 1 februari 2013 till och med den
31 januari 2016 med möjlighet till förlängning på oförändrade
villkor med två år i sänder dock längst till och med 31 januari 2022.
Avtalet följdes upp 2015-06-24, resultatet presenteras i bilaga 2.
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Förslag till förlängning avser perioden 1 februari 2016 till och med
31 januari 2018 med möjlighet till förlängning på oförändrade
villkor till och med 31 januari 2022.
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Ärendet
Stockholms Stadsmission har sedan 1 februari 2010 avtal för drift
av fritidsgården Blå Huset i Tensta. Nuvarande avtal avser perioden
den 1 februari 2013 till och med den 31 januari 2016.
Förvaltningen har under avtalsperioden följt upp verksamheten
innehållsmässigt två gånger om året, för att säkerställa att
verksamheten har en god kvalitet och utförs enligt
överenskommelse.
Förvaltningen har sett att verksamheten bedrivs med en god kvalitet
och att samarbetet mellan Förvaltningen och Stockholms
Stadmission är välfungerande. Utvecklingen av verksamheten har
under avtalsperioden varit positiv, där Stockholms Stadsmisson
skapat en tydligare struktur för verksamheten och uppnått en
stabilitet. Vidare har verksamhete lyckats attrahera målgruppen
flickor på ett tillfredsställande sätt.
2015-06-24 följdes avtalet upp i form av en strukturerad intervju,
med på förhand framtagen intervjumall. Resultatet av
avtalsuppföljningen bifogas ärendet. (bilaga 2)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid Strategiska staben i samråd med
avdelningen för Individ och familjeomsorg.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden godkänna förlängning av
avtal för drift av fritidsgården Blå huset med Stockholms
Stadsmission, organisationsnummer 802003-1954.
Förslag till förlängning avser perioden 1 februari 2016 till och med
31 januari 2018 med möjlighet till förlängning på oförändrade
villkor till och med 31 januari 2022.
I samband med avtalsförlängning understryker förvaltningen vikten
av fortsatta verksamhetsuppföljningar två gånger årligen. Samt att
avtalet följs upp en gång per år, för att säkerställa en god kvalitet.
Bilagor
1. Avtal mellan Spånga-Tensta och Stockholms Stadsmission
2. Resultat från avtalsuppföljning 2015
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