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1. Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
ABF Huddinge org.nr 812800–3624 (”ABF”), Huddinge kommun org.nr 212000–0068
(”Kommunen”) och Huge Bostäder AB org.nr 556149-8121 (”Huge”) tecknar idag en
överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (”Överenskommelsen”), IOP. ABF,
Kommunen och Huge benämns gemensamt (”Partnerna”).

2. Syfte
Syftet med Överenskommelsen är att gemensamt verka för att skapa en trygg och lärande
miljö i Flemingsberg. ABF får möjlighet att etablera verksamhet i en centralt belägen lokal
och detta förväntas leda till ett ökat föreningsliv och att Partnerna därigenom bidrar till att
boende i området får en möjlighet att delta och engagera sig i olika föreningar och aktiviteter.
Verksamhetslokalen blir en samlingsplats som underlättar för dialog, samverkan och
gemenskap. Syftet med Överenskommelsen är också att på sikt öka vuxennärvaron i det
offentliga rummet, vilket har en brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt.
Överenskommelsen innebär att Partnerna gemensamt verkar för att målgruppen barn, unga
och vuxna får möjlighet till stöd och insatser utifrån aktuellt behov. För att uppnå detta
används metoder där verksamheten kommer att utgå från folkbildningens studiepedagogik
byggd på ABF:s värdegrund och människosyn om människans rättighet till bildning och
utveckling som individ utifrån sina egna behov och förutsättningar. Inom detta ryms
folkbildningsinsatser av olika slag, däribland studiecirklar, kulturarrangemang, föreläsningar,
kurser och samarbete med andra organisationer.
Överenskommelsen syftar även till att skapa ett långsiktigt och hållbart förhållande mellan
Kommunen, Huge och ABF.
Samarbetet ska präglas av ömsesidigt ansvar och gemensamt engagemang.

3. Mål
Etablera och bibehålla en tillgänglig verksamhet för barn, unga och vuxna i Flemingsberg för
att motverka otrygghet, utanförskap och ofrivillig isolering.
Effektmål att uppnå:


Att genom dialog med invånarna medverka till att det skapas kulturella och sociala
nätverk.



Att den kunskap, energi och kreativitet som finns i området används.



Att föreningslivet ökar i området och resulterar i flera föreningar med flera aktiva
medlemmar och aktiviteter.
Att utjämna utbildningsklyftor.
Att kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, får arbete och bli självförsörjande.
Att möjliggöra likvärdiga villkor för kvinnor och män med syfte att främja
jämställdhet.
Att Grantorp blir mindre segregerat och att integrationen ökar.
Att boende i området ska uppleva en trygg plats att bo och leva i.
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4. Målgrupp
Samtliga barn, unga och vuxna i Flemingsberg, med fokus på föreningar och boende i
Grantorp.

5. Kommunens åtagande
Under 2020 så medverkar kommunens operativa samordnare för Flemingsberg i etableringen
av verksamheten i Flemingsberg genom att knyta och förmedla kontakter mellan olika
aktörer.
Kommunen inkluderar ABF i diskussioner och satsningar på preventiva insatser som berör
målgruppen. Detta för att främja en gemensam syn på målgruppens behov samt vilka insatser
som bör finnas tillgängliga.
Kommunen ansvarar för att Överenskommelsen följs upp.

6. Huges åtagande
ABF hyr av Huge Bostäder för verksamheten lämplig lokal varav de ekonomiska
förhållandena regleras i separat lokalhyresavtal, (bilaga 1). Lokalen används uteslutande som
mötesplats och verksamhetslokal i enlighet med de syften och mål som beskrivits i punkt 2
och 3.
Huge inkluderar ABF i diskussioner och satsningar på preventiva insatser som berör
målgruppen. Detta för att främja en gemensam syn på målgruppens behov samt vilka insatser
som bör finnas tillgängliga.

7. ABF:s åtagande
ABF ska bedriva utbildning och folkbildningsverksamhet i lokalen, enligt punkt 4, i linje med
de syften och mål som beskrivs i punkt 2 och 3.
ABF ska erbjuda barn, unga och vuxna i Flemingsberg mötesplats, bildning, kultur,
föreningsutveckling, utbildning och nätverkande. Insatserna ska erbjudas alla oavsett
socioekonomisk bakgrund, ålder, kön, identitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning.
Verksamhet ska genomföras sju dagar i veckan, dag- och kvällstid.
ABF ska tillhandahålla för verksamheten anställd personal, arvoderade cirkelledare samt
ideella ledare.
ABF inkluderar Kommunen och Huge i diskussioner och satsningar på preventiva insatser
som berör målgruppen.
ABF förser Kommunen och Huge med den statistik och annan relevant information som de
kan ha nytta av i sin verksamhet.
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8. Styrgrupp
En styrgrupp bestående av representant från Kommunen, Huge och ABF träffas kontinuerligt
en gång per halvår i juni och december.
Styrgruppens uppgift är att kontinuerligt följa upp att Överenskommelsen uppfyller
målsättningen samt att identifiera gemensamma utvecklingsområden. Vid eventuella
avvikelser som styrgruppen bedömer att den inte kan hantera inom sig ska detta rapporteras
till respektive organisations ledning. Vid sådan rapportering ansvarar styrgruppen för att den
sker skriftligt och så skyndsamt som möjligt.

9. Överenskommelsens giltighetstid
Överenskommelsen gäller för perioden 1 augusti 2020 till och med 31 juli 2023. Den förlängs
med tre år i taget om uppsägning inte sker sex (6) månader före Överenskommelsetidens slut.

10. Uppföljning av verksamheten
Styrgruppen träffas kontinuerligt enligt punkt 8.
ABF rapporterar om sin verksamhet till Huge och Kommunen i form av
verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsplan samt därutöver i de former och i den
utsträckning som begärs.

11. Beslut om ändring av verksamheten
Om någon av Partnerna inte uppfyller villkoren för Överenskommelsen, på annat sätt brister i
sina åtaganden, eller om det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska Partnerna föra
en dialog om huruvida partnerskapet ska fortsätta.

12. Utväxling av överenskommelse
Denna Överenskommelse har upprättats i tre (3) likalydande exemplar, varav Partnerna tagit
var sitt.

Huddinge den ___________
Huddinge kommun

Huge Bostäder AB

ABF Huddinge

____________________ ____________________ ____________________
Namn
Namn
Namn
_____________________ ____________________ ____________________
Titel
Titel
Titel
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