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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Camilla Stark 

   

Kommunledningskontoret  

   

camilla.stark@upplands-bro.se 

   KS 21/0465  

Trygghetsutskottet 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Upplands-Bro kommun och En Frisk 
Generation 

Förslag till beslut 

1. Upplands-Bro kommun tecknar avtal om IOP (Idéburet Offentligt 

Partnerskap) med En Frisk Generation  

2. Avtalet löper från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 

2024, med möjlighet till förlängning om 1 + 1 år till och med den 30 

juni 2026.  

3. Enhetschef Trygghets- och preventionsenheten ges i uppdrag att teckna 

avtal. 

Sammanfattning 

En Frisk Generation (EFG) är en ideell förening vars verksamhet bidrar till att 

bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge familjer möjlighet till en aktiv 

gemenskap. De erbjuder kostnadsfria hälsofrämjande familjeaktiviteter, två 

gånger i veckan vid minst 70 tillfällen för grupper om 40-60 deltagare, under 

ett år. Det handlar främst och fysisk aktivitet, idrott, friluftsliv – men också 

gemensamma måltider och stöd till föräldrar. 

 

En Frisk Generation är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst 

obunden organisation som tillsammans med kommuner, företag och 

organisationer arbetar för en mer jämlik hälsa för alla. EFG arbetar med 

anställda men också med lokala ideella engagemang. 

I arbetet som En Frisk Generation genomför har man kunnat påvisa ett ökat 

fysiskt välmående hos deltagarna, men också andra effekter som minskad 

skärmtid, ökad lokal föreningsaktivitet (kvarstår efter avslutad verksamhet), 

förbättrad psykisk hälsa, ökad känsla av gemenskap i närområdet, ökad 

trygghet i aktuellt område, med mera.  

Upplands-Bro kommun och En Frisk Generation föreslås från juli 2022 

samarbeta genom ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), omfattande 2 + 1 + 

1 år. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 21/0465 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 februari 2022 

 IOP Upplands-Bro kommun och En Frisk Generation  

 Protokollsutdrag från Trygghetsutskottets sammanträde den 3 

september 2021 

 

Ärendet 

Trygghetsutskottet gav 2021-09-03 Kommundirektör i uppdrag att utreda 

förutsättningar för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) eller annan 

samarbetsform med En Frisk Generation samt återkomma med förslag till 

Trygghetsutskottet. 

En Frisk Generation (EFG) är en ideell förening vars verksamhet bidrar till att 

bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge familjer möjlighet till en aktiv 

gemenskap. De erbjuder kostnadsfria hälsofrämjande familjeaktiviteter, två 

gånger i veckan vid minst 70 tillfällen för en grupp om 40-60 deltagare, under 

ett år. Det handlar främst och fysisk aktivitet, idrott, friluftsliv – men också 

gemensamma måltider och stöd till föräldrar. 

 

En Frisk Generation är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst 

obunden organisation som tillsammans med kommuner, företag och 

organisationer arbetar för en mer jämlik hälsa för alla. EFG arbetar med 

anställda men också med lokala ideella engagemang. 

I arbetet som En Frisk Generation genomför har man kunnat påvisa ett ökat 

fysiskt välmående hos deltagarna, men också andra effekter som minskad 

skärmtid, ökad lokal föreningsaktivitet (kvarstår efter avslutad verksamhet), 

förbättrad psykisk hälsa, ökad känsla av gemenskap i närområdet, ökad 

trygghet i aktuellt område, med mera.  

Genom ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun och En Frisk Generation 

skulle arbetet med dessa hälsofrämjande aktiviteter genom det så kallade 

”familjeprogrammet” genomföras i Råby och Finnsta i Bro (i ett första skede) 

under 2022-2024 med möjlighet att förlänga 1 + 1 år. Detta samarbete sker 

genom avtal om ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). 

 

Barnperspektiv 

Ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun och En Frisk Generation är direkt 

gynnsamt för de barn i kommunen som deltar i verksamheten, i form av 

exempelvis förbättrad hälsa. Då verksamheten aktiverar barn tillsammans med 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
   KS 21/0465 

 
 

föräldrar är det också gynnsamt för hela familjen, samt genom att föräldrar 

också uppvisar förbättrad hälsa och dessutom uppger sig stöttade i sitt 

föräldraskap. Verksamheten bidrar också till ökad trygghet, gemenskap och 

kollektiv förmåga i området, vilket kan innebära ökad gemenskap och trygghet 

för barn och unga som bor och/eller vistas där. 

  

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Camilla Stark 

 Enhetschef Trygghets- och 

preventionsenheten 

 

 

 

 

Bilagor 

 IOP Upplands-Bro kommun och En Frisk Generation  
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Överenskommelse 

Sida 1 (11) 

2022-02-23 

KS 21/0465  

  

 

 

Upplands-Bro kommun, org.nr  nedan ”Kommunen” och Ideella föreningen En 

Frisk Generation, org.nr , nedan ”EFG”, ingår idag ett 

Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Upplands-Bro kommun och 
En Frisk Generation avseende genomförande av En Frisk 
Generations familjeprogram för en mer jämlik hälsa. 

§ 1 Bakgrund 
 

Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar i vårt land, och främst i områden där resurser många gånger 

är begränsade. Fysisk inaktivitet, ohälsosamma kostvanor och utanförskap bland barn och 

ungdomar är ett av de största hoten mot vår framtida folkhälsa. 

 

Genom att erbjuda barnfamiljer i Upplands-Bro kommun kostnadsfria aktiviteter och hälsosam 

kost under ett års tid vill partnerna bidra till förbättrad fysisk och psykisk hälsa, stärkta 

familjerelationer, förbättrade nätverk, ökad integration, tryggare bostadsområden och en mer 

meningsfull fritid. EFG vill med gemensamma krafter bidra till att ge barnfamiljer en positiv 

attityd till fysisk aktivitet och bra kost. EFG samlar in pengar i syfte att i egen regi eller i 

samverkan med annan arbeta med att utveckla och offentliggöra fungerande metoder för fysisk 

och social aktivering av familjer med barn i främst ålder 4-12 år. EFGs vision är ett samhälle 

där god och jämlik hälsa för alla barn är en självklarhet. 

 

EFG bildades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från Karolinska Institutet samt av 

privata företag och organisationer som delar EFGs vision. EFGs ändamål är att utveckla och 

etablera en långsiktigt gångbar metod för att påverka folkhälsan i positiv riktning genom att 

engagera och motivera barn i tidig ålder och deras föräldrar till en sundare livsstil. 

 

EFGs verksamhet som finansiellt till huvudsaklig del stöttas av privata företag, bedrivs från 

kontor i Stockholm med heltidsanställd personal som har adekvat utbildning och erfarenhet. 

EFG har, för bedrivandet av sin verksamhet, utarbetat manualer, informationsmaterial, 

blanketter och andra verktyg. EFG profilerar sig med en registrerad logotyp. 

§ 2 Syfte och mål med överenskommelsen 
 

Genom att erbjuda elever i åk 2 och deras familjer i Finnsta- och Råbyskolan kostnadsfria 

aktiviteter och hälsosam kost under ett (1) år (höst- och vårtermin) vill partnerna bidra till: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• förbättrad fysisk och psykisk hälsa 

• en mer meningsfull fritid 

• stärkta familjerelationer 

• förbättrade nätverk 

• ökad integration 

• tryggare bostadsområden 
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Målet med överenskommelsen är att familjerna ska inspireras till att ta egna initiativ till ett 

fortsatt hälsosamt liv. 

§ 3 Målgrupp 
 

Barnfamiljer med barn i åldern 4-12 år är i fokus. I och med detta program erbjuds vårdnads- 

havare som har minst ett barn i årskurs 2 att delta kostnadsfritt i En Frisk Generation. Familjerna 

kommer att rekryteras via de skolor som kommunen utser. 

§ 4 Värdegrund 
 

Kommunen samarbetar enbart med organisationer som ställer sig bakom grundläggande 

demokratiska värderingar och i sin verksamhet främjar jämställdhet, delaktighet, folkhälsa, 

frihet från våld samt motverkar diskriminering. 

 

EFG vänder sig framför allt till barnfamiljer som bor i områden där resurser många gånger är 

begränsade för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter för att motverka fysisk och psykisk ohälsa. 

EFG vill främja en mer jämlik hälsa i hela Sverige och att alla människor har rätt förutsättningar 

att påverka sin egen hälsa genom hela livet.  

 
§ 5 Kommunens åtagande  
 

Inom ramen för denna överenskommelse åtar sig Kommunen att: 

 

• baserat på kommunens storlek och antalet deltagare avsätta erforderliga resurser för 

koordinering och genomförande av verksamheten enligt genomförandeplan, Bilaga 1  

 

• tillhandahålla måltid för deltagarna i samband med aktivitet. Kommunen står för 

kostnaderna 

 

• möjliggöra för En Frisk Generation att komma i kontakt med potentiellt blivande 

deltagare, exempelvis via skolans kommunikationsplattform 

 

• möjliggöra för EFG att komma på klassrumsbesök samt delta på föräldramöte om det 

finns inplanerat i samband med rekrytering  

 

• tillse att EFG har rätt att använda en del av inventarierna i de lokaler som används i 

samband med aktiviteterna, exempelvis målburar, bollar och tjockmattor. 

 

• inte ändra i material framtaget av EFG utan EFGs godkännande samt ansvara för att all 

information som relaterar till aktiviteter ges en tonalitet som står i samklang med EFGs 

värdegrund. 

 

Kommunen ska tillse att hälsokoordinatorn ges möjlighet att: 

• samordna, planera och genomföra aktiviteter enligt EFGs metod och enligt 

genomförandeplan, Bilaga 1 
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• boka idrottshallar och andra lämpliga lokaler/anläggningar anpassade för gruppernas 

storlek i nära anslutning till de skolor som deltar i aktiviteter. Det ska vara enkelt för 

familjerna att delta i aktiviteterna. Aktiviteterna kommer att äga rum efter klockan 17 

(cirka) på vardagar och på förmiddagen under helgerna. 

§ 6 EFGs åtagande 
 

Inom ramen för denna överenskommelse åtar sig EFG att:  

 

• arbetsleda, utbilda och kompetensutveckla hälsokoordinator i genomförande och 

förvaltning av EFGs metod i Kommunen  
 

• presentera EFGs metodik i relevanta forum  
 

• rekrytera familjer, planera och genomföra aktiviteter 
 

• etablera kontakt med idrotts- och friluftsföreningar i området 

• organisera servering av mat och iordningställande av lokal efter middag 
 

• utvärdera verksamheten kontinuerligt samt sammanställa en halvårs- och helårsrapport 

till Kommunen om hur samarbetet med EFG fortskridit  
 

• teckna relevanta försäkringar  
 

• material tillhörande Kommunen eller nyttjade lokaler som skadas under EFGs aktivitet 

ersätts av EFG upp till det belopp som täcks av EFGs ansvarsförsäkring 
 

• inom ramen för de sponsorbidrag EFG erhåller anordnar EFG aktiviteter som 

kommunens deltagare har möjlighet att delta i  
 

• presentera EFGs verksamhet och därutöver relevant forskning i lämpliga forum 

 
§ 7 Styrgrupp 
 
Programmet följs löpande upp av en gemensam styrgrupp bestående av representanter från 

Kommunen och en representant från EFG.  

 

Partnerna ska senast den 31 mars 2024 enas om programmet ska förlängas och om en ny 

överenskommelse ska ingås. Möjlighet finns att förlänga avtalet 1 + 1 år.  

 

§ 8 Uppföljning och redovisning 
 

Den löpande verksamheten följs upp i styrgruppsmöten och där bestäms också eventuella 

förändringar av verksamhetens innehåll. 

§ 9 Immateriella rättigheter 
 

Partnerna förvärvar genom denna överenskommelse inte, genom inarbetning eller på annat sätt, 

någon rätt till varandras firma, varumärken eller andra immateriella rättigheter. Partnerna äger 
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enbart använda varandras firma och varumärken enligt de instruktioner som lämnas och på det 

sätt, i det format och de färgerna etc. som respektive partner godkänner. Vid överens- 

kommelsens slut ska respektive partner återlämna vad partnern inom ramen för denna 

överenskommelse erhållit från den andra partnern ifråga om manualer och annat skriftligt 

material. 

§ 10 Marknadsföring 
 

Kommunen och EFG ska i de sammanhang som är lämpliga, tala om att programmet och de 

insatser som utförs, sker genom ett idéburet offentligt partnerskap mellan partnerna. 

 
§ 11 Överenskommelsens giltighetstid  
 

Denna överenskommelse träder ikraft när den har undertecknats av behöriga företrädare för 

båda partners, men ska inte i någon del äga giltighet för det fall Kommunens beslut om att 

teckna överenskommelsen inte vinner laga kraft. 

 

Verksamhetsstart är den 1 juli 2022 förutsatt att överenskommelsen har trätt i kraft vid denna 

tidpunkt. Om ingen av partnerna senast 31 mars 2024 skriftligen sagt upp överenskommelsen 

fortsätter den att löpa från och med den 1 juli 2024 med ett års förlängning. 

 
§ 12 Sekretess m.m. 
 

Förbud att röja eller utnyttja uppgift enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller 

förordning som den lagen hänvisar till gäller för myndighet. Ett sådant förbud gäller också för 

den inom EFG som fått kännedom om uppgiften genom den verksamhet som regleras i denna 

överenskommelse. Det åligger Kommunen att meddela EFG när uppgift från Kommunen är av 

sådan karaktär att den omfattas av sekretess enligt denna punkt. 

 

I den mån Kommunen i egenskap av personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för EFGs 

räkning gäller de villkor som framgår av Bilaga 2. 

 
§ 13 Gemensam finansiering av programmet 
 

Kommunen och EFG finansierar gemensamt verksamheten genom att vardera årligen bidra med 

följande resurser för genomförande av familjeprogrammet i två områden: 

 

Kommunen: 

• Hälsokoordinator 40 % inklusive lönebikostnader 216 000 kr 

• Gruppledare arbete varannan helg samt extra vid behov kring uppstart och rekrytering 

inklusive lönebikostnader 34 000 kr 

• Kostnad för mat vid aktiviteter 130 000 (37 kr/deltagare/vecka middag) 

• Mobil och dator 20 000 kr 

• Kostnad för projektledning (effektmätning, metodutveckling och kvalitetssäkring) 

150 000 kr 

 

Summa: 550 000 kr 
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EFG: 

• Försäkring 5 000 kr 

• Material 20 000 kr 

• Aktiviteter 20 000 kr 

• Frukt 10 000 kr 

• Utrustning ledare 5 000 kr 

• Utbildning/kompetensutveckling 5 000 kr 

• Ideella ledare 42 000 kr 

• Familjelopp 25 000 kr 

• Information och marknadsföring 20 000 kr 

• Digitala verktyg 5 000 kr 

• Kvalitetssäkring 25 000 kr 

• Metodutveckling 25 000 kr 

• Effektmätning 50 000 kr 

• Rapporter 10 000 kr 

 

Summa: 267 000 kr 

 

Om partnerna under överenskommelsens löptid är överens om justeringar inom budgetramen 

ska dessa justeringar godkännas av styrgruppen och återrapporteras till Kommunen och EFG. 

Önskar kommunen att utöka genomförandet av familjeprogrammet i fler områden sker detta 

utifrån medföljande kostnadsjustering. 

§ 14 Förfoganderätt till kännetecken m.m. 
 

Partnerna har bara rätt att använda varandras kännetecken, såsom logotyper och namn på sätt 

som anges i denna överenskommelse och enbart i enlighet med partnernas instruktioner. Vid 

överenskommelsens slut upphör denna rätt. 

 

Så snart denna överenskommelse har upphört att gälla, eller annars om partner så begär, ska 

partnerna ta bort alla hänvisningar till EFG och Kommunen, inklusive namn, firma, bilder, 

logotyper och andra kännetecken där de må vara anbringade, såvida inte partnerna kommit 

överens om annat. Fysiska original, samt arbetskopior eller andra digitala kopior av partnernas 

bilder, logotyper eller andra kännetecken samt liknande material som tillhandahållits varandra 

vid samarbetet under överenskommelsen, ska förstöras/raderas vid överenskommelsens 

upphörande, om inte partnerna kommer överens om annat.  

§ 15 Överenskommelsens upphörande i förtid 
 

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) har partner rätt att säga upp 

överenskommelsen skriftligen med tre (3) månaders uppsägningstid. 

 

Partner har även rätt att med trettio (30) dagars uppsägningstid skriftligen säga upp denna 

överenskommelse om den andra partnerns verksamhet eller uppträdande riskerar att ge partnern 

dåligt rykte eller annars skada partnerns verksamhet eller renommé. 
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Partner har rätt att lämna programmet 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 Omförhandling eller ändring av överenskommelsen 
 

Om någon av partnerna önskar att denna överenskommelse ska förändras i någon del ska denna 

påkalla förhandling hos den andra partnern. Om båda partner är överens om förändring av 

överenskommelsen ska en sådan justering undertecknas skriftligt och skrivas under av behöriga 

företrädare för partnerna. 

§ 17 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. 

§ 18 Hinder 
 

Om någon partner drabbas av hinder som partnern inte rimligen kunnat förutse eller förhindra, 

t.ex. arbetskonflikt, naturhändelse eller myndighetsbeslut, och detta leder till att partnern inte 

kan uppfylla sina åtaganden enligt denna överenskommelse, ska partnern vara befriad från sina 

åtaganden till dess hindret inte längre föreligger. Partnerna ska i första hand sträva efter att 

skapa tillfälliga lösningar till dess att hindret har upphört. I andra hand ska den drabbade 

partnern, om hindret kvarstår mer än en (1) månad och innebär att denna överenskommelse inte 

uppfylls i mera betydande delar, äga omförhandla överenskommelsen. I det senare fallet ska 

även anses föreligga rätt att skriftligen säga upp överenskommelsen med trettio (30) dagars 

uppsägningstid. 

 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav partnerna har tagit 

var sitt. 

 

 

Stockholm den       /        2022               Stockholm den       /        2022 

Ideella föreningen                  Upplands-Bro kommun  

En Frisk Generation     

 

_____________________              _____________________ 

Janna Hellerup Ulvselius                    Camilla Stark 

Generalsekreterare                     Enhetschef Trygghet och prevention        
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Målgrupp 

En Frisk Generations primära målgrupp är barn 8–9 år som ska börja i årskurs två, men 

programmet riktar sig till alla barn i ålder 4–12 år och deras familjer. Inför kommande 

programår rekryteras barn via de skolor som kommunen utser.

 

Metod och genomförande 

Programmet syftar till att genomföra idrotts- och friluftsaktiviteter, måltider med samtalstema 

och föräldrastöd lokalt där metoden är implementerad. En Frisk Generations sammankomster 

äger rum utanför skoltid, 2 gånger i veckan vid cirka 70 tillfällen, under ett skolår. Barn och 

minst en vårdnadshavare bör närvara minst en gång i veckan för att skapa kontinuitet för 

familjerna. Alla aktiviteter avslutas med en middag eller en fruktstund för att motivera och 

inspirera till hälsosamma matvanor och en hälsosam livsstil.

 

En Frisk Generation genomför aktiviteterna i närområdet så att de boende lär känna sin 

närmiljö, lär känna sina grannar och på så sätt känner sig mer trygga i sitt bostadsområde.  

Alla aktiviteter är kostnadsfria och utrustning för specifika aktiviteter tillhandahålls på plats. 

Aktiviteterna koordineras av en hälsokoordinator från En Frisk Generation, tillsammans med 

ledare från lokala idrotts- och friluftsföreningar. För att skapa en långsiktig effekt är ett av 

målen att barnen ska hitta en förening som de vill fortsätta med efter avslutat program i En Frisk 

Generation.  

 

Lokala gruppaktiviteter 

En Frisk Generation arbetar utifrån fyra teman; mat, motion, idrott och äventyr. Grupperna 

träffas två gånger i veckan under ett skolår, vilket gör att möjligheten att skapa nya vanor är 

stor. En träff sker en vardagkväll och i anslutning till vardagsaktiviteten äter deltagarna en 

måltid tillsammans. Under måltiden diskuteras olika teman exempelvis varför det är viktigt 

att äta frukost och hur kan familjen få in mer motion i vardagen. Den andra träffen äger rum 

på helgen och helgaktiviteten avslutas med en fruktstund. Den fysiska aktiviteten pågår under 

60 minuter och under den tiden finns ofta föreningar på plats som håller i själva aktiviteten. 

Alla barn som deltar måste ha minst en vuxen/vårdnadshavare med sig som deltar vid 

aktiviteten.  

 

Plusaktiviteter 

Förutom de lokala gruppaktiviteterna kommer En Frisk Generation att genomföra ett antal 

plusaktiviteter. Dessa aktiviteter hålls på lov eller helger med syfte att skapa mervärde för 

deltagarna.  

En Frisk Generation arrangerar varje vår Familjeloppet som deltagande familjer och invånarna 

i kommunen får vara med på utan kostnad. Genom Familjeloppet får fler än de familjer som 

deltar tillgång till en gratis folkhälsofrämjande aktivitet. 
 

Under hösten ordnar En Frisk Generation en kostnadsfri hälsoföreläsning för kommunens 

invånare för att inspirera fler till ett hälsosamt och aktivt liv.
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Löpande under programåret arbetar hälsokoordinator med att identifiera och rekrytera lokala 

inspiratörer i pågående grupper som kan fortsätta att inspirera familjerna efter avslutat 

programår. Inspiratörerna får ta del av En Frisk Generations utbildning för volontärer och kan 

även fungera som volontärer i framtida grupper.

 

Utvärdering och effektmätning 

Effekten av insatsen mäts genom start- och slutenkäter. Förutsatt att tillräckligt många enkäter 

besvaras (för att behålla anonymitet) kommer resultat gå att utläsas på områdes-, kommun- 

och nationell nivå. Genom En Frisk Generations app kommer statistik på deltagande kunna 

tas fram och en rapport sammanställas efter varje termin.   

 
En Frisk Generations insats 

En Frisk Generations stöd mot kommunen innefattar bland annat rekrytering, utbildning och 

kompetensutveckling av hälsokoordinator, gruppledare och volontärer, kvalitetssäkring av 

genomförande, verktyg, rapportering (enkäter och dokumentation), material, trycksaker, 

familjelopp, hälsoföreläsning, plusaktiviteter, utvärdering och metodutveckling. 

 

För att säkerställa att aktuell kunskap kontinuerligt förmedlas och implementeras i En Frisk 

Generations metod finns tre kunskapsråd med expertis inom fysisk aktivitet, mat och psykisk 

hälsa samt ett forskarteam från Karolinska Institutet. 

Programchef stödjer hälsokoordinator vid rekrytering av familjer och lokala föreningar, vid 

genomförande av lokala events så som familjelopp. Programchef genomför regelbundna 

verksamhetsbesök, samlar samtliga hälsokoordinatorer för att utbyta erfarenheter och 

utmaningar samt ansvarar för att rekrytera volontärer och hitta lokala företagssamarbeten. 

Programchef representerar föreningen i styrgruppen. 

 

Kvalitetsstrateg stödjer hälsokoordinator i enkätprocessen och ansvarar för att 

hälsokoordinator har relevanta verktyg för insamling av statistik och data.  

Metodansvarig på En Frisk Generation har som uppgift att samla kunskap tillsammans med 

ett kunskapsråd och omsätta den senaste forskningen i praktisk verksamhet. Tillsammans med 

programchef stöttar metodansvarig hälsokoordinatorerna och säkerställer organisationens 

kompetensnivå inom området folkhälsa. 

 

Hälsokoordinator har tillgång till ett intranät där handbok för metoden finns samt en 

aktivitetsbank med beskrivning av ett stort antal aktiviteter som hälsokoordinator själv kan 

hålla i. Hälsokoordinator har tillgång till en applikation som gör det lätt att kommunicera med 

deltagande familjer, dokumentera närvaro och samla statistik i samband med aktiviteterna.  

 

Två gånger per år har hälsokoordinatorerna en gemensam konferens för att få fördjupad 

kunskap inom olika områden och arbeta i process med att utveckla programmet. 

 

Genom en Frisk Generations samarbete med Generation Pep finns möjlighet att delta på 

Generations Peps ”Pep Forum” varje år och få lyssna till aktuell forskning och experter, samt 

goda exempel. Det finns också samarbetsmöjligheter med andra organisationer, både lokalt 

och nationellt.  
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Bilaga 2 - Personuppgiftsbiträdesvillkor  
  
 
1. Bakgrund 

1.1 Upplands-Bro kommun, nedan “Kommunen”, och Ideella föreningen En Frisk 

Generation, nedan ”EFG”, har ingått en överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap avseende genomförande av En Frisk Generations familjeprogram för en 

mer jämlik hälsa (”Huvudöverenskommelsen”) till vilket dessa personbiträdesvillkor är 

en bilaga. 

 

1.2 I anledning av ovan nämnda Huvudöverenskommelse kan Kommunen (”Biträdet”) få 

tillgång till personuppgifter för vilka EFG är personuppgiftsansvarig enligt tillämplig 

lag (nedan benämnd ”Uppgifterna”). Med tillämplig lag avses dataskyddsförordningen 

samt Datainspektionens och relevanta EU-organs föreskrifter, ställningstagande och 

rekommendationer inom personuppgiftsområdet. Med EFG ger härigenom Biträdet 

uppgift att som EFGs personuppgiftsbiträde behandla sådana personuppgifter i enlighet 

med dessa villkor. 

 

2. Giltighetstid 

2.1 Dessa villkor gäller från och med Huvudöverenskommelsens ingående fram till det att 

Biträdets behandling av Uppgifterna för EFGs räkning upphör. 

 

3. Ändamål för behandling av personuppgifter 

3.1 Biträdet får enbart behandla Uppgifterna för att fullgöra samarbetet som framgår av 

Huvudöverenskommelsen eller för sådant annat ändamål eller på sådant sätt som EFG 

skriftligen anger.  

 
4. Behandling av personuppgifter 

4.1 Biträdet skall behandla Uppgifterna i enlighet med EFGs instruktioner och tillämplig 

lag. Åtkomst till Uppgifterna ska inom Biträdets organisation begränsas till sådana 

personer som behöver dem för att kunna utföra överenskomna uppgifter. 

 

4.2 Biträdet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda 

Uppgifterna som Biträdet behandlar. 

 

4.3 Biträdet skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av 

- de tekniska möjligheter som finns, 

- kostnaderna för att genomföra åtgärderna, 

- de särskilda risker som finns med den aktuella behandlingen av personuppgifter,  

 och 

- hur känsliga de personuppgifter som behandlas är.  
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Särskilt ska beaktas säkerheten vid överföringar av Uppgifter som kan innebära större 

säkerhetsrisker. Biträdet ska under alla omständigheter tillse att en säkerhetsnivå 

beträffande Uppgifterna som motsvarar minst den säkerhetsnivå som Biträdet tillämpar 

för behandling av sin egen motsvarande data upprätthålles. 

 

4.4  EFG ska på begäran, själv eller företrädd av en oberoende tredjepart, få tillträde till 

Biträdets lokaler, datorutrustning m.m. i den omfattning som krävs för att EFG skall 

kunna kontrollera att Biträdets behandling av personuppgifter sker på i dessa villkor 

föreskrivet sätt. Behandlas Uppgifterna i strid mot dessa villkor ska Biträdet rätta detta.  

 

Kontroll får dock endast genomföras om granskning av Biträdes efterlevnad av 

tillämpliga rättsliga krav och dess personuppgiftsbiträdesvillkor inte kan fullgöras 

genom Biträdes tillhandahållande information. Biträdet ska informeras om en kontroll i 

god tid före det tilltänka tillfället för revision med angivande av omfattningen och syftet 

med revisionen.

 

Biträdet äger rätt till ersättning från EFG för styrkta skäliga direkta kostnader som 

Biträdet åsamkas till följd av sådan kontroll.

 

4.5 Biträdet får inte lämna ut Uppgifterna till tredje man och får inte heller överlåta till tredje 

man att inhämta eller på något sätt behandla Uppgifterna utan EFGs skriftliga tillstånd 

och förutsatt att ett personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats mellan EFG och sådan 

tredje man. Biträdet får under inga omständigheter överföra Uppgifterna till tredje land. 

 

4.6 Biträdet får inte lagra Uppgifterna för längre tid än vad som är nödvändigt för 

fullgörande av Huvudöverenskommelse eller vad som annars följer av lag. Uppgifterna 

skall därefter, så länge inte något annat överenskommits med EFG, förstöras. För det 

fall behandling av Uppgifterna pågår under en längre tid ska Biträdet genomföra 

regelbunden gallring av Uppgifterna. 

 
5. Ansvar 

5.1 EFG är personuppgiftsansvarig enligt tillämplig lag och skall därmed ersätta den 

registrerade (d.v.s. den vars personuppgifter behandlas) för eventuell skada och 

kränkning av den personliga integriteten som en behandling av Uppgifterna i strid med 

nämnda lag orsakar. Om detta beror på Biträdets felaktiga hantering av Uppgifterna ska 

Biträdet ersätta sådan kostnad. 

 
___________________________________ 

 




