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Skrivelse
Hur används rapporten ”Tjejers egenmakt i Järva” i stadsdelens
verksamhet?
Stockholms stadsdelsnämnder fick år 2016 i uppdrag att påbörja en
satsning för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om
mänskliga rättigheter, antirasism och feminism. I stadens budget 2017
beskrivs unga som en prioriterad grupp där ” fler mötesplatser och
aktiviteter ska erbjudas för unga med särskilt fokus på unga kvinnor och
hbtq-personer. ”
I nämndens verksamhetsplan 2015 fanns ett nämndmål att öka antalet
flickor i ungdomsgårdar, träffpunkter och parklek. Därför tillsattes en
utredning:
Uppdraget till förvaltningen blev följande:
• Att utreda de två olika metodernas fördelar respektive nackdelar
• Att återkomma med förslag till strategi och redovisa motiven till föreslagen
strategi
• Att redovisa vilka ekonomiska resurser som krävs för att utöka befintlig
verksamhet/starta ny verksamhet för att få fler flickor att besöka
verksamheten
I maj 2016 tillsattes två nya tjänster, en ungdomsstrateg och en utredare/
projektledare i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning för att arbeta särskilt med
ungas egenmakt och organisering utifrån ett feministiskt, antirasistiskt och
normkritiskt perspektiv.
Rinkeby-Kista har alltså tillsatt två tjänster som under 2 års tid kartlagt
ungdomsgårdar, träffpunkter och parklek. I Sammanfattningen finns
punkten ”Prioriterade åtgärder” som är följande:
1. Starta en mötesplats för tjejer och transpersoner • Stötta nätverket
“Formation” • Utveckla mötesplatsen tillsammans med “Formation”
2. Skapa rutiner för delaktighet • Ungdomar är med och påverkar budget •
Införa veckomöten för unga på varje mötesplats
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3. Öka samarbete med föräldrar och civilsamhälle • Hålla öppet hus för
föräldrar och civilsamhälle på samtliga ungdomsverksamheter • Starta
referensgrupp med unga + föräldrar • Arbeta uppsökande gentemot
föräldrar/civilsamhälle
4. Utbildning och temaveckor i samhälle, hälsa och egenmakt för unga • Ett
tydligt program med aktiviteter/temaveckor/dagar över terminen ska göras
och sättas upp på samtliga verksamheter
5. Arbeta aktivt med maskulinitet och bemötande • Starta samtalsgrupp
med killar på varje mötesplats • Forma arbetsgrupp med representanter
från varje mötesplats
Om förvaltningen tillsätter 2-åriga tjänster för att utforma en tydlig rapport
kring tjejers organisering, borde denna rimligtvis användas återkommande i
såväl nämnden och förvaltningens arbete, annars är det ju lite som att kasta
skattepengar i sjön.
Med bakgrund av ovanstående ställer sig Vänsterpartiet följande frågor:
1. Hur har förvaltningen arbetat med rapporten sedan 2017
2. Vilka av de prioriterade åtgärderna är redan gjorda, och vilka planeras att
göras?
3. Finns det någon balanslista som nämnden kan ta del av vilka av
åtgärderna som är gjorde, och vilka som planeras att göras?
4. Hur följer förvaltningen upp rapporten?
5. Finns förslagen till strategi att ta del av?

