Skrivelse till Kommunstyrelsen

Skrivelse om att staden avslutar samarbetet med Folket Husby
Runt om i Stockholm har staden ingått överenskommelser med den ideella sektorn enligt
modellen Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Syftet med en IOP är just att skapa långsiktiga
förutsättningar för en verksamhet som en offentlig verksamhet inte erbjuder men ser stort
behov av. En av grundförutsättningarna för en IOP är att den ideella parten tar initiativ till
samarbetet och att det inte är lämpligt att finansiera med ordinarie föreningsstöd eller lämpar
sig för upphandling. En av de verksamheter som ingick en IOP med staden 2018 var
föreningen Folkets Husby. Föreningen driver en mötesplats i Järva som syftar till att stärka
tilliten mellan ideell sektor, kommunen och invånarna.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds verksamhetsplan kan vi nu läsa att förvaltningen avser att
IOP-överenskommelsen med Folkets Husby avslutas vid årsskiftet 2021 enligt nuvarande
överenskommelse och inte kommer att förnyas. I uppföljningsärendet i stadsdelsnämnden
september 2020 fastslog förvaltningen att samarbetet med Folkets Husby var välfungerande
och att avsikten var att fortsätta efter att nuvarande överenskommelse löpt ut.
Folkets Husby är en mycket populär verksamhet och har fått mycket uppmärksamhet för sina
aktiviteter och verksamheter under åren. Föreningen består av 54 medlemsföreningar och har
stort förtroende i lokalsamhället. Mötesplatsen rymmer allt från föräldragrupper,
kulturaktiviteter och debatter till samhällsvägledning och juridisk rådgivning. Folkets Husby
har exempelvis samarbetat med forskare från Lunds Universitet för att undersöka tryggheten i
Järvaområdet.
Vänsterpartiet är därför kritiska till stadens agerande mot Folkets Husby. Att helt utan
förvarning avsluta stadens samarbete kommer få stora konsekvenser, inte minst för föreningen
men särskilt för de boende i Järvaområdet.
Därför har undrar vi nu:
-

Vad är anledningen till att staden inte vill fortsätta arbeta enligt IOP med Folkets
Husby?
Hur har dialogen angående avslutandet av IOP med Folkets Husby sett ut?
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