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Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med BK 
Häcken avseende Football Friday   

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

- Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna IOP avtalet med BK Häcken avseende 

Football Friday enligt bilaga (Bilaga 1) 

- Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att underteckna avtalet å 

nämndens vägnar. 

Sammanfattning 
BK Häcken och Ungdomssatsningen Hisingen (USH) Göteborgs Stad har sedan 2015 

bedrivit aktiviteten Football Friday. Aktiviteten kan beskrivas som spontanfotboll på 

fredagskvällar för unga boende på Hisingen med syfte att erbjuda en trygg mötesplats och 

ökad gemenskap. För att befästa samarbetet och samtidigt förenkla administrationen har 

Ungdomssatsningen Hisingen och BK Häcken enats om att reglera samarbetet i ett IOP 

avtal (Idéburet offentligt partnerskap) för perioden 13 oktober 2020 till och med 

december 2021. Avtalet är förankrat med direktören för den kommande 

socialförvaltningen Hisingen som kommer att vara huvudman för Ungdomssatsningen fr 

o m 2021-01-01. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
För IOP Football Friday med koncept utgår ett ekonomiskt bidrag till BK Häcken om 700 

tkr.    

BK Häckens ansvar för: 

• Projektledning och kontaktperson gentemot USH 

• Planering av verksamhet på terminsbasis 

• Upprätta projektplan  

• Löner och bemanning 

• Uppföljning och utvärdering 

 

Ungdomssatsningen Hisingens ansvar för: 

• Finansiering av IOP 

• Kontaktperson gentemot BK Häcken 

• Uppföljning och utvärdering 

• Bemanna aktiviteterna med fritidsledare  

Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-28 

Diarienummer N139-0825/20 

 

Handläggare 

Jascha Marteleur 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: Jascha.marteleur@lundby.goteborg.se  
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Verksamheten följs upp via det uppföljningssystem som används inom hela fritids 

verksamhetsområde: The Loggbook, kopplat till kvalitetssystemet KEKS. 

I och med ett IOP avtal klargörs fördelningen mellan ungdomssatsningen/stadsdelen och 

föreningen där var och en gör det som den har bäst förutsättningar för att göra. På detta 

sätt kan ungdomssatsningen arbeta vidare med att utveckla verksamheter för ungdomar på 

Hisingen medan föreningen hanterar och administrerar den konkreta verksamheten. 

Avtalet innehåller en ömsesidig uppsägningsklausul med en uppsägningstid på tre 

månader. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att anordna en öppen verksamhet på fredagar för att locka ungdomar till en verksamhet 

som både skapar fysisk aktivitet och samvaro i ordnade former stärker både folkhälsa och 

framtidstro hos målgruppen. Samtidigt ökar tryggheten för övriga invånare när 

ungdomssamlingar i det offentliga rummet minskar. 

Bedömning ur social dimension 
Football Friday är en social verksamhet som lockar många ungdomar som annars skulle 

vara ute i det offentliga rummet utan direkt mål och mening. Med sitt fokus på 

delaktighet, jämställdhet och kamratskap kan aktiviteterna stärka ungdomarnas möjlighet 

att finna en meningsfull och jämlik fritid samtidigt som det stärker deras hälsa. När 

ungdomar möts i en aktivitet på detta sätt där alla kan ta del utifrån sina förutsättningar 

stärks integrationen och bejakas mångfalden. 

. 

Samverkan 
Information ges på Kultur och fritids LSG 2020-10-05 

Expedieras 
Ärendet expedieras till stadsdelsdirektören 

Bilagor 
1. IOP avtal 

2. Verksamhetsplan 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden har att ta ställning till IOP med BK Häcken för ungdomsaktiviteten 

Football Friday 

Beskrivning av ärendet 
BK Häcken och Ungdomssatsningen Hisingen (USH) Göteborgs Stad har sedan 2015 

bedrivit aktiviteten Football Friday. Aktiviteten kan beskrivas som spontanfotboll på 

fredagskvällar för unga boende på Hisingen med syfte att erbjuda en trygg mötesplats och 

ökad gemenskap.  

Samarbetet övergår HT 2020 i ett idéburet offentligt partnerskap (även kallat IOP). I detta 

avtal beskrivs verksamheten med dess olika ansvarsområden.  

Avtalet innehåller två delar:  

• En överenskommelse om projektledning  

• Ekonomisk överenskommelse  

Projektledningen är ömsesidig och en representant finns hos båda parter. All planering 

görs gemensamt men med BK Häcken som projektledare.  

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att verksamheten är till gagn för målgruppen. 

Verksamheten mår bra av att ha en tydlig organisation och ansvarsfördelning som är 

befäst i ett IOP avtal särskilt med anledning av kommande organisationsförändring i 

staden. Avtalet har också en ömsesidig uppsägningsklausul i händelse av ändrade 

förutsättningar. 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

 

Rickard Vidlund 

 

Tf stadsdelsdirektör 

 

Jascha Marteleur 

 

Områdeschef 

 

 


