PM Rotel I (Dnr KS 2021/164)

Skrivelse om att staden avslutar samarbetet med Folkets Husby
Skrivelse av Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V)
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen. I skrivelsen Om att staden avslutar samarbetet med Folkets Husby
ställer författarna två frågor rörande det idéburna offentligt partnerskap (IOP) staden
har med Folkets Husby.
Vad är anledningen till att staden inte vill fortsätta arbetet enligt IOP med Folkets
Husby?
Hur har dialogen angående avslutandet av IOP med Folkets Husby sett ut?
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret understryker att det IOP som ingåtts med Folkets Husby
löper ut enligt avtal den 31 december 2021.
Mina synpunkter
Jag delar undertonen i skrivelsen kring att den ideella sektorn är en viktig del i ett levande Stockholm. Det är i exempelvis stadens budget tydligt hur samarbete med
olika aktörer för olika ändamål är önskvärt och prioriterat för den grönblå majoriteten. Samarbete kan ta många olika former inom exempelvis stadsbyggnad, trygghetsfrågor och ett levande kulturliv.
I det aktuella fallet ska IOP-avtalet avslutas efter överenskommen tid, de vill säga
den 31 december 2021. Ett datum som var bestämt redan när avtalet ingicks. Värt att
understryka är också att, efter avslutat avtal är alla föreningar välkomna att återkomma till ansvarig nämnd för att se om det finns förutsättningar för fortsatt samarbete på liknande eller andra vis. Det är som stadsledningskontoret påtalar i sitt tjänsteutlåtande centralt att verksamheten bland annat kompletterar stadens ordinarie verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
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Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Stockholm den 18 augusti 2021
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Skrivelsen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog, Emilia
Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) enligt följande.
Vi vill framhålla att partnerskapet med Folkets Husby har varit både framgångsrikt
och uppskattat. Folkets Husby skapar mervärde för Stockholms stad genom att bidra
till ett starkare civilsamhälle. Otryggheten i ytterstaden står högt upp på den politiska
agendan och det är många som pratar om vikten av förebyggande arbete och ett starkt
civilsamhälle. Här finns en aktör som inte bara pratar utan faktiskt också agerar. Just
den verksamhet som bedrivs i Folkets Husby är sådan som enligt forskning och empiri har positiv effekt för ett tryggare samhälle, exempelvis föräldragrupper och stöd
till kvinnors organisering. Därför bör staden vara värna Folkets Husby. Att Folkets
Husby kompletterar stadens egen verksamhet, enligt direktiven för IOP, bör anses säkerställt. När den borgerliga majoriteten sänkt stödet till det lokala civilsamhället,
med slopade demokratimedel och minskat anslag till föreningarna i Järva, behövs
Folkets Husby mer än någonsin. Vi ser med tillförsikt fram emot ett förnyat IOP för
att långsiktigt säkra denna viktiga verksamhet.
Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia Bjuggren
(alla S) och Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) har till kommunstyrelsen överlämnat en skrivelse. Av skrivelsen framkommer att staden 2018 ingick ett IOP med föreningen Folkets Husby som driver en mötesplats i Järva som syftar till att stärka tilliten mellan ideell sektor, kommunen och invånarna. Vidare beskrivs att det av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds verksamhetsplan framgår att förvaltningen avser att
IOP-överenskommelsen med Folkets Husby avslutas vid årsskiftet 2021 och inte
kommer att förnyas. Mot bakgrund av detta ställs nedanstående frågor i skrivelsen:
Vad är anledningen till att staden inte vill fortsätta arbetet enligt IOP med Folkets
Husby?
Hur har dialogen angående avslutandet av IOP med Folkets Husby sett ut?
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 6 juni 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stadens arbete med civilsamhället är betydelsefullt för att nå kommunfullmäktiges mål 2.4
Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.
Stockholms stad har, genom Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, ingått ett IOP med Folkets
Husby för perioden 2018-07-01 – 2021-12-31 med 1,8 mnkr/helår. Det övergripande syftet
med överenskommelsen är att utveckla öppna mötesplatser för angivna målgrupper samt att
öka den ömsesidiga tilliten mellan förvaltningen, den idéburna sektorn och invånarna. Överenskommelsen omfattar tre verksamheter:
 Folkets Husby Föräldragrupp som syftar till att stärka föräldrarna i sin föräldraroll genom att föräldrarna får ökad kunskap, ges förutsättningar för ökad självständighet och egenmakt samt därigenom förbättrade möjligheter till självförsörjning i de fall där det är aktuellt.
 Kvinnocenter Folkets Husby som syftar till att stärka kvinnor utifrån deras egna
behov och därigenom skapa förutsättningar för kvinnors samhällsengagemang.
 Lokal demokratiutveckling och delaktighet som syftar till att tillvarata invånarnas engagemang och verka för att öka den ömsesidiga tilliten mellan förvaltningen och invånarna.
Av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds verksamhetsplan för 2021 framgår att avtalet med
Folkets Husby avslutas 2021 och att avtalet inte kommer att förnyas. Stadsledningskontoret
vill dock understryka att det IOP-avtal som ingåtts mellan stadsdelsnämnden och Folkets
Husby löper ut 2021-12-31 och att avtalet därmed avslutas i enlighet med avtalet. Efter att avtalet löpt ut kan Folkets Husby ta initiativ till ett nytt IOP och nämnden får då efter en dialog
med föreningen ta ställning till om den verksamhet som föreslås kompletterar stadens arbete
på ett ändamålsenligt sätt och om det ska prioriteras utifrån kommande års planering.
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