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Stockholms stad genom Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd och
Farsta stadsdelsnämnd, nedan gemensamt benämnd staden, org. nr
212000-0142, och Svenska kyrkan genom Farsta församling, org.nr
252000-0676, ingår idag ett

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) avseende
verksamheten Himmel och Pannkaka – öppen
mötesplats för unga med intellektuella
funktionsvariantioner
1 Bakgrund
Himmel och Pannkaka är en verksamhet för ungdomar och unga
vuxna från 14 år och uppåt med intellektuella eller kognitiva
funktionsvariationer. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan
staden och Farsta församling.
2 Syfte och mål med samverkan
Syftet med verksamheten är att ge deltagarna möjlighet:





att träffa andra personer med liknande funktionsvariation för att
få gemenskap,
till positiva upplevelser och en rik fritid,
att bli stärkta som individer och växa som människor,
att känna hopp och meningsfullhet i sina liv

Verksamheten bidrar till ett av Farsta församlings övergripande mål
”Människor har tillgång till fundament för att ta nästa steg i livet”,
till Farsta stadsdelsnämnds mål ”Farstas invånare har tillgång till
ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter” samt till EnskedeÅrsta-Vantör stadsdelsnämnds mål ”Flickor och pojkar, kvinnor
och män i Enskede-Årsta-Vantör har en meningsfull fritid och
tillgång till kulturupplevelser”.
Genom detta partnerskap möjliggörs ett långsiktigt samarbete som
bedöms vara gynnsamt för samtliga parter.

3 Målgrupp
Himmel och Pannkaka tar emot ungdomar och unga vuxna med
intellektuella och kognitiva funktionsvariationer i åldrarna 14 år och
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uppåt. Någon övre åldersgräns är inte satt i dagsläget, men i
praktiken är få deltagare över 25 år. Deltagarna kommer från hela
storstadsregionen. Öppna mötesplatser för den här målgruppen är få
och eftersom underlaget är litet per församling eller per kommun, så
lämpar sig verksamheten väl för samverkan över administrativa
gränser.
4 Värdegrund
Staden samarbetar enbart med föreningar och organisationer som
ställer sig bakom grundläggande demokratiska värderingar och som
i sin verksamhet främjar jämställdhet, delaktighet, folkhälsa, frihet
från våld samt motverkar diskriminering.
Farsta församlings värdegrund är varje människas grundläggande
mänskliga rättigheter, så som de uttrycks i FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna. Farsta församling motsätter sig alla former
av förtryck eller ojämlikhet som hindrar människor att leva i
säkerhet och frihet.
Farsta församling kommer inom ramen för partnerskapet att aktivt
arbeta utifrån denna värdegrund och stadens övergripande
målsättningar.
5 Aktiviteter inom ramen för partnerskapet
Inom ramen för överenskommelsen kommer Farsta församling och
staden genom regelbunden samverkan säkerställa att tillgängliga
resurser används på bästa möjliga sätt för att gynna målgruppen för
överenskommelsen.
Stadens åtaganden i partnerskapet:




Farsta stadsdelsnämnd bidrar med en medarbetare till
verksamheten. Farsta stadsdelsnämnd har
personalansvar för denna medarbetare.
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd medfinansierar
verksamheten.

Farsta församlings åtaganden i partnerskapet:






Farsta församling är huvudman för verksamheten och
har samordningsansvaret för verksamheten.
Farsta församling bidrar med fem medarbetare (fyra
medarbetare i verksamheten och en medarbetare i
köket). Farsta församling har personalansvar för dessa
medarbetare.
En av Farsta församlings medarbetare är
verksamhetsansvarig. I det ansvaret ligger det att
kontinuerligt följa upp verksamheten och se till att den
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drivs enligt angivna mål och denna överenskommelse.
Verksamhetsansvarig är föredragande i styrgruppen.
Farsta församling tillhandahåller lokal för
verksamheten.

Gemensamt åtagande inom partnerskapet

Eftersom verksamheten är församlings- och kommunövergripande
ska ett arbete inledas 2019 i syfte att bredda samarbetet för
ytterligare samfinansiering. Respektive partner ansvarar för att
undersöka möjligheterna inom sina organisationer.
6 Överenskommelsens giltighetstid
Denna överenskommelse träder i kraft när den är undertecknad av
behöriga företrädare för samtliga partners och är giltig till och med
den 31 december 2019. Om alla partners är överens kan
överenskommelsen förlängas på samma villkor i ett år.
Överenskommelse om förlängning ska vara skriftlig och träffas
senast tre (3) månader innan giltighetstidens utgång. Detta innebär
att överenskommelsen som längst kan gälla till och med den 31
december 2020. Därefter kan en ny överenskommelse ingås om
samtliga partners är överens om det.
Överenskommelsen ska dock inte i någon del äga giltighet för det
fall stadsdelsnämndernas beslut om att teckna denna
överenskommelse inte vinner laga kraft.
7 Gemensam finansiering av verksamheten inom
partnerskapet
Staden och Farsta församling finansierar gemensamt verksamheten
genom att vardera bidra med följande resurser:



Respektive partner står för lön till sina medarbetare.
Respektive partner bekostar också eventuella behov av
fortbildning eller handledning av medarbetare.
Lokaler, mat och övrig drift finansieras av Farsta församling
med medfinansiering från Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd med 60 000 kronor 2019. Farsta församling
fakturerar Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnds medfinansiering för
verksamhetsår 2020 bestäms vid en eventuell förlängning av denna
överenskommelse.
Om partnerna under överenskommelsens löptid är överens om
justeringar inom budgetramen ska dessa justeringar godkännas av
styrgruppen och återrapporteras till respektive partners ledning.
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8 Utbetalning
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd betalar ut belopp i enlighet
med avsnitt 7 senast 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura.
Elektronisk faktura skickas till:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Ref: KST 700
c/o BGC, STH 714
106 42 Stockholm
GLN-nr: 7381031003561
Peppol-id: 0088:7381031003561
9 Styrgrupp
Denna överenskommelse ska löpande följas upp av en gemensam
styrgrupp bestående av representanter från staden, Farsta församling
och företrädare från medarbetargruppen (verksamhetsansvarig).
Styrgruppen träffas två gånger per år (sen vår och sen höst) för att
följa upp att verksamheten arbetar enligt överenskommelsens syfte
och med dess målgrupp. Styrgruppen ska skapa förutsättningar så
att arbetet kan fortgå enligt överenskommelsen samt lösa de
svårigheter och frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång
och som inte kan lösas av medarbetarna.
10 Verksamhetsuppföljning och ekonomisk redovisning
Verksamheten ska följas upp kontinuerligt i styrgruppen och
skriftlig uppföljning ska lämnas till styrgruppen inför mötet under
senhösten. Verksamhetsansvarig ansvarar för att skriftlig
uppföljningsredogörelse lämnas på höstens styrgruppsmöte.
11 Marknadsföring och kommunikation
Staden och Farsta församling ska i de sammanhang som är
lämpliga, tala om att verksamheten och de insatser som utförs, sker
genom ett idéburet offentligt partnerskap mellan partnerna.
Eventuell användning av den andra partnerns logotyp kräver
godkännande från den partnern.
Farsta församling ansvarar för kommunikationen kring
verksamheten.
Vardera partner har ett ansvar att delge relevant information till
varandra.
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12 Sekretess och personuppgifter
Verksamheten Himmel och Pannkaka är främjande och frivillig och
ingår inte i stadens myndighetsutövning. Personuppgifter, uppgifter
om personliga förhållanden och andra uppgifter som kan riskera att
kränka den personliga integriteten och som kommer fram i
verksamheten får inte spridas, dokumenteras eller på annat sätt
journalföras.
13 Grundförutsättningar
Båda partner förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar
samt normer och föreskrifter som utfärdats av statliga och
kommunala myndigheter och verk inom deras verksamhetsområde.
Partnerna är arbetsgivare för sina respektive medarbetare som
engageras i projektet och ansvarar för att gällande lagar och avtal på
det arbetsrättsliga området följs.
14 Omförhandling eller förändring i verksamheten
Om någon av partnerna önskar att denna överenskommelse ska
förändras i någon del ska denna påkalla förhandling hos den andra
partnern. Om båda partners är överens om förändring av
överenskommelsen ska en sådan justering undertecknas skriftligt
och skrivas under av behöriga företrädare för partnerna.
15 Rätt att lämna projektet
Om någon partner inte uppfyller villkoren för överenskommelsen
eller brister i sina åtaganden, ska rättelse vidtas inom skälig tid efter
det att bristen skriftligen påpekats. Om rättelse i sådant fall inte
vidtas, eller i de fall förutsättningarna för överenskommelsens
fullgörande väsentligen förändras (exempelvis vad gäller
finansieringen av verksamheten) kan partner säga upp
överenskommelsen med tre (3) månaders uppsägningstid.
Partner har rätt att lämna projektet med omedelbar verkan om den
andra partnern i väsentlig mening underlåter att uppfylla villkoren
för överenskommelsen, och om rättelse inte sker utan dröjsmål efter
skriftligt påpekande.
16 Tvist
Om tvist uppstår mellan partnerna ska den i första hand lösas
genom förhandling mellan partnerna och i andra hand i svensk
domstol med tillämpning av svensk rätt.
17 Kontaktpersoner
Farsta församling
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Namn: Anneli Westermalm, kanslichef
E-post: annelie.westmalm@svenskakyrkan.se
Telefon: 08-683 63 01
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Namn: Christina Hillerström, enhetschef
E-post: christina.hillerstrom@stockholm.se +46761290276
Telefon: 076-129 02 76
Farsta stadsdelsnämnd
Namn: Kerstin Yttermo, enhetschef
E-post: kerstin.yttermo@stockholm.se
Telefon: 076-129 02 76
Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar
varav vardera partner har tagit var sitt.
Stockholm den

/

2019

Stockholm den

/

2019

För Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd

För Farsta stadsdelsnämnd

…………………………….
Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

…………………………….
Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Stockholm den

/

2019

För Farsta församling
…………………………….
Annelie Westermalm
Kanslichef

