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Till
Enskede Årsta Vantör stadsdelsnämnd
2019-06-13

Idéburet offentligt partnerskap med Farsta
Församling

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner IOP-överenskommelsen med
Farsta Församling.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att ingå
överenskommelsen.
3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att fatta de beslut som
krävs för överenskommelsen ska fylla sitt syfte.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Kersti Tagesson
Avdelningschef

Sammanfattning
I enlighet med stadens budget ska stadsdelsnämnderna
tillgängliggöra öppna mötesplatser och särskilt prioritera grupper
som idag inte nås av annan fritidsverksamhet, bland annat unga med
funktionsnedsättning.
Himmel och Pannkaka är en fritidsverksamhet för ungdomar från
14 år och unga vuxna med intellektuella eller kognitiva
funktionsvariationer. Verksamheten drivs idag av Farsta församling
med stöd av Farsta stadsdelsnämnd för boende i Farsta. För att även
invånare i Enskede-Årsta-Vantör ska kunna ta del av verksamheten
vill förvaltningen att nämnden tillsammans med Farsta
stadsdelsnämnd träffar en överenskommelse med Farsta församling.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Avdelningen för kultur, fritid och demokrati
Slakthusplan 8A
121 62 Johanneshov
Telefon 08-508 14 997
evelyn.garate.ormazabal@stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund/Ärendet
Himmel och Pannkaka är en verksamhet för ungdomar från 14 år
och unga vuxna med intellektuella eller kognitiva
funktionsvariationer. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan
staden och Farsta församling.
Inom ramen för överenskommelsen kommer Farsta församling och
staden att bedriva fritidsverksamhet för ungdomar och unga vuxna i
form av en öppen mötesplats. Verksamheten syftar till att ge
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deltagarna möjlighet att få träffa andra personer med liknande
funktionsvariationer, ge tillgång till en meningsfull fritid och att
stärka deltagarna som individer.
Överenskommelsen innebär att Farsta församling är huvudman och
har samordningsansvar för verksamheten. Församlingen bidrar med
fem medarbetare, Farsta stadsdelsnämnd bidrar med en medarbetare
och Enskede-Årsta Vantör stadsdelsnämnd medfinansierar
verksamheten med 60 tkr under 2019.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen kultur, fritid och demokrati och
staben.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I enlighet med stadens budget ska stadsdelsnämnderna
tillgängliggöra öppna mötesplatser och särskilt prioritera grupper
som idag inte nås av annan fritidsverksamhet, bland annat unga med
funktionsnedsättning.
Förvaltningen bedömer att det har saknats en mötesplats för
målgruppen ungdomar och unga vuxna med kognitiva eller
intellektuella funktionsvariationer. Ett samarbete med aktörer som
bedriver en fungerande och välbesökt verksamhet är ett värdefullt
tillskott för stadsdelsområdets ungdomar och unga vuxna med
funktionsvariationer.
I avtalet för partnerskapet specificeras de olika parternas åtaganden
och avtalets giltighetstid, se bilaga.
Bilaga
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) avseende verksamheten
Himmel och pannkaka – öppen mötesplats för unga med
intellektuella funktionsvariationer.
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