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Hur används rapporten ”Tjejers egenmakt i
Järva” i stadsdelens verksamhet?
Svar på skrivelse av Ahmed Sharaf Abdi m.fl. (V)
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Ahmed Sharaf Abdi m.fl. (V) har lämnat in skrivelsen Hur används
rapporten ”Tjejers egenmakt i Järva” i stadsdelens verksamhet? I
skrivelsen ställer skribenten fem frågor som berör hur förvaltningen
har arbetat med den nämnda rapporten och vilka åtgärder som är
genomförda.
Rapporten presenterades i sammanfattande form för nämnden i
tertialrapport 1 år 2018. De förslag som kom från rapporten
innehöll både strategiska riktningar såväl som konkreta förslag på
metoder och verktyg för hur förvaltningen kunde arbeta vidare för
att nå fler tjejer och förbättra det övergripande jämställdhetsarbetet.
Förvaltningen konstaterar att en stor andel av de föreslagna
strategiska inriktningarna och metoderna med ursprung från
rapporten används på ungdomsgårdarna. Förvaltningen anser vidare
att träffpunkterna behöver fortsätta stärka sitt metod- och
jämställdhetsarbete.
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Förvaltningen förväntar sig att den översyn av
träffpunktsverksamheterna som initierades under den inledande
fasen i år ska fortsätta att stimulera till utvecklingen av jämställda
ungdomsverksamheter i linje med Stockholms stads program för
jämställdhet såväl som utifrån rapporten ”Tjejers egenmakt i Järva”
som har varit, och är ett viktigt bidrag i arbetet som berör barn- och
ungdomsverksamheterna.
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Bakgrund
Ahmed Sharaf Abdi m.fl. (V) har inkommit med en skrivelse om
rapporten ”Tjejers egenmakt i Järva”.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen förebyggande socialtjänst och
fritid.
Ärendet
Ahmed Sharaf Abdi m.fl. (V) har i en skrivelse framfört att det i
nämndens verksamhetsplan år 2015 fanns ett nämndmål om att öka
antalet flickor på ungdomsgårdar, träffpunkter och parklek och att
det tillsattes en utredning för detta nämndmål. Uppdraget till
förvaltningen blev enligt skribenten tre aktiviteter; 1. Att utreda två
metoder 2. Att ge förslag på strategi och 3. Ge en bild av de
ekonomiska resurser som krävdes för att få fler flickor att besöka
verksamheten. Personer anställdes på förvaltningen för att
genomföra utredningen. År 2016 erhöll samtliga stadsdelsnämnder i
uppdrag att påbörja en satsning för att stärka ungas organisering och
öka kunskaperna om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism
som sammanföll med utredningsarbetet. År 2017 presenterades
rapporten ”Tjejers egenmakt i Järva” som svar på det tidigare
nämndmålet och det utökade uppdraget. Utifrån detta ställer
skribenten fem frågor till förvaltningen.
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?
Synpunkter och förslag
Nedan följer förvaltningens synpunkter utifrån de frågor som ställts
i skrivelsen.
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1.Hur har förvaltningen arbetat med rapporten sedan 2017?
Rapporten presenterades i sammanfattande form för nämnden i
tertialrapport 1 år 2018. De förslag som presenterades i rapporten
innehöll både strategiska riktningar såväl som konkreta förslag på
metoder och verktyg för hur förvaltningen kunde arbeta vidare för
att nå fler tjejer och förbättra det övergripande jämställdhetsarbetet.
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Förvaltningen konstaterar att vidareutvecklingen av tjejkvällar och
tjejaktiviteter är en konsekvens av rapporten, vidare är ett antal av
de metoder som berörde delaktighet införlivade på
ungdomsgårdarna, tex stormöten, bikupor, tycka till på lapp,
dialogmöten och enkätundersökningar. Det långsiktiga arbetet med
att förbättra jämställdheten i personalgrupperna har också varit ett
viktigt steg för att öka andelen besökande flickor på
ungdomsgårdarna. Förvaltningen upplever att ungdomsgårdarna har
tagit många steg i sitt arbete med att försöka skapa jämställda
mötesplatser och att träffpunkterna, fortsatt, behöver fördjupa sitt
metod- och jämställdhetsarbete. Förvaltningen förväntar sig att den
översyn av träffpunktsverksamheterna som initierades under den
inledande fasen i år ska fortsätta att stimulera till utvecklingen av
jämställda, barn och ungdomsverksamheter i linje med rapporten
”Tjejers egenmakt i Järva”.
2. Vilka av de prioriterade åtgärderna är redan gjorda, och vilka
planeras att göras?
Starta en mötesplats för tjejer och transpersoner, stötta nätverket
Formation, utveckla mötesplatsen med Formation.
Avseende uppstarten av en mötesplats för tjejer beslutade
förvaltningen under våren 2019 att istället lägga fokus på att öka
antalet strukturerade aktiviteter för tjejer och på det sättet nå ut till
fler besökare. Förvaltningen har i enlighet med rapporten valt att
starta en HBTQ mötesplats. Avseende nätverket ”Formation”,
utvecklades nätverket av den fokusgrupp som användes för att
bereda en start av mötesplatsen för tjejer och transpersoner.
Nätverket bidrog med engagemang och intresse för att utveckla
verksamheterna och fortsatte sitt arbete utanför förvaltningens
ansvarsområde.
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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
Angående föräldraträffar och civilsamhällessamverkan så bjuder
ungdomsgårdar in till föräldramöten och det finns ett flertal
föräldrar som är engagerade i verksamheterna. Ett
samverkansarbete med Rinkeby föräldraförening är etablerad sedan
en tid tillbaka. Ungdomsgårdarna samarbetar med föreningslivet,
exempelvis via Löparakademin och Kista SC med både
ledarprogram och ungdomsträningar. Ett ungdomsråd var senast
aktivt i samband med den särskilda händelsen på ungdomens hus
vid årsskiftet. En fritidsmässa har genomförts för att stimulera till
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intresse för fritidsaktiviteter hos vuxna och ungdomar och
ytterligare en är planerad i år för att möta föräldrar och unga i
stadsdelsområdet.
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
Samtliga ungdomsverksamheter har aktivitetsprogram med
scheman, bland annat med fokus på hälsa och samhällsfrågor.
Träffpunkter har tidigare involverat organisationen BRIS och
ungdomsgårdarna har under den senaste perioden utbildat sin
personal i MVP programmet. All personal har under 2019
genomgått internutbildning i barnkonventionen.
Arbeta aktivt med maskulinitet och bemötande • Starta
samtalsgrupp med killar på varje mötesplats • Forma arbetsgrupp
med representanter från varje mötesplats.
Förutom tjejkvällar erbjuder även ungdomsverksamheterna
kilkvällar i olika utsträckning för att diskutera aktuella händelser i
området och skapa en delaktighet i verksamhetsplaneringen.
Personal på ungdomsgårdarna använder MVP för att hindra machokulturer.
3. Finns det någon balanslista som nämnden kan ta del av vilka av
åtgärderna som är gjorde, och vilka som planeras att göras?
Förvaltningen har presenterar VP aktiviteter och uppföljning av
ungdomsgårdar och träffpunkter via T1, T2 och VB rapporteringen.
4. Hur följer förvaltningen upp rapporten?
Rapporten har varit ett stöd för verksamheterna i att hitta metoder
och verktyg för att erbjuda jämställda verksamheter. Uppföljning av
rapporten sker inom respektive verksamhet.
5. Finns förslagen till strategi att ta del av?
De strategiska förslag som fanns i rapporten har också varit en
strategisk inriktning för förvaltningen att följa.
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