Samverkansavtal mellan Norrtälje
kommun och Roslagsblomman
1. Parter
Detta avtal träffas mellan Norrtälje kommun (nedan kallad kommunen), org.nr. 2120000217 och Roslagsblomman (nedan kallad föreningen), org. nr. 8024707542.

2. Bakgrund och syfte
Roslagsblomman stödjer barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i Norrtälje
kommun genom ekonomiska insatser för att ge de unga en aktiv och meningsfull fritid, samt
genom stöd i vardagen för att skapa bra förutsättningar för social gemenskap.
Föreningens verksamhet bedrivs med ideella krafter och är beroende av ekonomiskt stöd.
Kommunen verkar för en god och hållbar ekonomisk, social och demokratisk utveckling
som kommer hela kommunen och alla dess invånare till del. Barn och ungas framtid är ett
prioriterat målområde i Norrtälje kommun.
Syftet med samverkan är att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid för barn/ungdomar i
familjer som saknar egna resurser, med utgångspunkten att alla barn/ungdomar i
kommunen ska ha samma förutsättningar och möjligheter till att utöva idrott, musik eller
andra aktiviteter.
Målsättningen är att minska risken för barn och ungas utanförskap, vilket leder till vinster
för såväl individer som kommunen och samhället i stort.

3. Värdegrund för samverkan
Bägge parter delar den värdegrund som gäller för Föreningens verksamhet, som respekt för
målgruppen, samt vikten av att varje barn blir sett och bekräftat samt
Kommunens värdegrund, invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar.

4. Avtalets omfattning
Samverkansavtalet gäller under perioden 2022-01-01 - 2022-12-31.

5. Parternas åtaganden
Föreningens insats är att stötta barn/ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i Norrtälje
kommun i åldrarna 7-20 år som går i skolan i kommunen.
Föreningen ska bidra med socialt och ekonomiskt stöd till exempelvis terminsavgifter och
utrustning för fritidsaktiviteter, cyklar, julklappar eller för att möjliggöra utflykter och
läger.
Föreningen ska på ett förtjänstfullt sätt synliggöra sin verksamhet i Norrtälje kommun och
verka för att sprida parternas gemensamma värdegrund om allas likas värde.
Föreningen ska aktivt verka för jämställdhet i den egna verksamheten och att föreningens
insatser fördelas på ett jämlikt sätt mellan flickor och pojkar.
Kommunens insats: 200 000 kr.
Utbetalning sker när avtalet godkänts av båda parter.

6. Uppföljning och redovisning
Föreningen ska informera kommunen om dess verksamhet genom årlig
verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsberättelse (efter årsmötet) samt genom
den årliga verksamhetsplanen.
Därutöver ska Föreningen redovisa hur många flickor respektive pojkar föreningens
stöttat, samt vilka aktiviteter som erbjudits.
Denna uppföljning sker minst två gånger per år.
Föreningen ska rapportera om eventuella förändringar i verksamheten och arbetssätt
som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.

7. Hantering av uppgifter och utdrag ur belastningsregistret
Föreningen ansvarar för att de personer som samordnar och genomför aktiviteter för
föreningens räkning beaktar eventuell sekretess som kan råda, samt att dessa personer
uppvisat ett utdrag ur polisens belastningsregister för ordförande i Föreningens styrelse.
Registerutdraget bör vara högst 6 månader gammalt och får vara högst 1 år gammalt.

8. Överlåtelse av avtal
Avtalet får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas till annan.

