Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

2021-01-07

Underlag från Folkets Husby gällande redovisning av IOP: Kvinnor och föräldrar samt lokal
demokratiutveckling och delaktighet 1 juli 2020 – 31 december 2020
OBS! För att fungera som ett helårs-underlag behöver redovisningen läsas tillsammans med den redan inskickade redovisningen för 1 januari-30 juni 2020.
Redovisningen är en samlad rapportering för verksamhet för kvinnor och föräldrar samt lokal demokratiutveckling och delaktighet 1 juli 2020- 31 december 2020.

Folkets Husby ska verka för att nå följande resultat.
- Den ömsesidiga tilliten mellan förvaltningen, den idéburna sektorn och medborgarna ska öka.
- Det ömsesidiga lyssnandet mellan förvaltningen, den idéburna sektorn och medborgarna ska öka genom att arbeta i dialogform.
- Självförsörjningen bland målgrupperna för Folkets Husby Föräldragrupp och Kvinnocenter Folkets Husby ska öka.
- Kvinnors delaktighet och synlighet i stadsdelsområdet ska öka.
- Valdeltagandet ska öka. Målsättningen avser främst valet år 2022.
SAMMANFATTNING
Folkets Husby har under större delen av corona pandemi-året, prioriterat att gemensamt med boende, samarbetspartners och Rinkeby-Kista Sdf ställa om
verksamhet till digitalt, mindre grupper och arrangera utomhusaktiviteter. Vi har tillsammans tagit ansvar för en minskad smittspridning och att värna om
de mest utsatta riskgrupperna. Eftersom Folkets Husby är ett levande hus där olika generationer möts dagligen var det ännu viktigare att vi ställde om all
vår verksamhet. Vi har arbetat intensivt med att sprida Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms material till våra medlemmar och påbörjade
spridning redan 22 mars, långt innan infotavlor och storskaliga kampanjer kom igång.
Vi har ingått i olika krisgrupper och samverkansgrupper lokalt men även i referensmöten med bl a Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten.
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KVINNOR OCH FÖRÄLDRAR
Folkets Husby har en flitig samverkan både med Familjehuset och med Öppna förskolan, ungdomsgårdarna och skolor som Husbygårdsskolan och
Järvaskolan. I år har arbetet med att gemensamt utforma dialogmöten, pappacafé och att lotsa och organisera föräldrar varit framgångsrik. Vi kompletterar
sdf genom att nå föräldrar som annars inte tar del av t ex ABC-utbildningar eller söker sig till Familjehuset. Vi fungerar också som en lots när vi hör oro eller
anledningar till låg tillit för förvaltningen, kan adressera detta och verka för en ökad förståelse mellan föräldrar i området och bl a socialtjänsten.
Genom att aktivt arbeta med språk och socialt överbryggande insatser så stärker vi föräldrar utifrån deras egna behov, med t ex Språkcafé, Läxhjälp och
coachning. Våra språk- och läxhjälp satsningar på mammor har har fått flera deltagare att gå till vidareutbildning på bla KomVux inom omvårds-och barn
och fritidsutbildning samt folkhögskoleutbildningar.
Vi har arbetat mycket intensivt med digital fortbildning och att få föräldrarna bekväma med att använda zoom som verktyg. Det har varit framgångsrikt och
viktigt när vi bl a kunnat fånga upp oron kring corona, efter att pedofilen greps i Rinkeby inför sommaren och kring det dödliga våldet som drabbat området
hårt. Vi har snabbt styrt om husets aktiviteter och anordnat stödsamtal kring händelserna för sörjande föräldrar där både familjerådgivare och psykolog från
Rädda Barnen medverkade.
Vi har också jobbat intensivt under Corona-tiden med att ringa runt till alla som på något sätt var kopplad till huset för att lotsa de som behöver stöd så att
denne kommer till rätt instans. Genom utomhusaktiviteter och Walk n Talk har vi kunnat fortsätta arbetet, men de många stora arrangemangen som t ex
Gemensam Nouroz, Gemensam Eid, Kvinno-gaacda, föreläsningar, studiemässor och årets julfirande har fått ställas in i sin fysiska form. En positiv effekt har
trots allt varit att den digitala kunskapsutvecklingen ökat och att många kan nu ta del av den digitala världen.
LOKAL DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET
Folkets Husbys verksamhet kunde efter några veckor ställas om till att drivas digitalt. Föreningsstödet, styrelseutbildningen och coachningen har kunnat
erbjudas i mindre grupper och online och arbetet med utveckling av ett boenderåd har hållits i mindre arbetsgrupper och workshops. En central prioritering
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vi haft var att ständigt hålla kontakten med våra deltagare, föreningar och samarbetspartners där vi dagligen checkade in för att visa varandra kollektiv
omsorg och lyssna in olika behov, informera kring olika stöd och fortsatt arbeta för att stärka varandra.
Folkets Husby utvecklade under höstterminen en mötesstruktur för utveckling av boenderådet där erfarenheter och inspel har inhämtats av flera av
stadsdelens politiker, tjänstepersoner, befintliga råd i stadsdelen som Norra Järva Stadsdelsråd, Pensionärsråd och Funktionshinderråd samt inhämtat
inspiration och fått stöd från Knivsta kommuns arbete med medborgarinflytande och arbete med medborgarråd. Syftet är att hitta nya och innovativa sätt
att arbeta med medborgarinflytande och delaktighet i stadsdelen. Arbetet är geografiskt avgränsat till Husby och metoden byggs upp på ett sätt som
smidigt kan skalas upp vid behov. Varje vecka har Folkets Husby hållit i workshops och arbetsmöten med Medborgarkontoret, Rädda Barnen och ABF
Stockholm för att fördjupa arbetet. Under våren kommer digitala träffar och telefonmöten med privatpersoner och föreningar att arrangeras, hemsida att
utvecklas samt ett gemensamt förslag ihop med Rinkeby-Kista Sdf att presenteras för stadsdelsnämnden.

Förväntat resultat
enligt § 3 i
överenskommelsen

Har det förväntade
resultatet uppnåtts?

Ja

Kvinnors delaktighet
och synlighet i
stadsdelsområdet ska
öka.

Ja

Nej

Hur har det
förväntade
resultatet följts
upp?

Kan ej
bedömas

Kvinnornas synlighet
i stadsdelsområdet där de tar del i
kvalitativa
aktiviteter - ofta
med t ex
Familjerådgivare
eller besök från

Genomförda aktiviteter som bidrog till det förväntade
resultatet

Utvärdering av genomförda aktiviteter

Datum

Aktivitet

Antal
tillfällen

Har
aktiviteterna
utvärderats?

Hur har
utvärderingen
gjorts?

Juli-aug

Föräldra- och
barnaktiviteter
sommar

4
tillfällen

Ja

Statistik och
intervjuer

Antal
deltagar
e
K/M
(unika?)
348
deltagar
e
(188
kvinnor/
60 män)

Avvikelser
från
förväntat
resultat
Hur har
aktiviteterna
bidragit till
förväntat
resultat?
Under
sommarlovet
arrangerade FH
aktiviteter för
föräldrar
tillsammans
med deras barn
på ett
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socialsekreterare följs upp genom
lotsning och
coachnings-insatser
där det efterfrågas ,
samt genom fortsatt
verksamhetsutveckli
ng för att möta
målgruppen

Kvinnors delaktighet
och synlighet i
stadsdelsområdet ska
öka.
Självförsörjningen
bland målgrupperna för
Folkets Husby

Till
viss
del

Kan ej
bedömas

Resultatet kring att
kvinnors
självförsörjande ska
öka påverkas av
många faktorer och
kan inte mätas
generellt- däremot
kan vi se

Juli-okt

Syverkstad
(även som den del
av Sommar på
Torget för att
aktivera även
kvinnor medan
barnen deltog i

8
tillfällen

124
deltagar
e

Delvis

Samtal

organiserat och
synliggörande
sätt för ett
förebyggande
och
nätverkande
syfte. Dessutom
fick föräldrarna
möjlighet att
umgås med sina
barn men
framförallt med
andra föräldrar
för att diskutera
föräldrafrågor
och hur deras
roll kan
förstärkas.
Merparten av
deltagarna var
kvinnor som
också är
föräldrar.
Deltagarna
uppger att de
stärkts av
aktiviteterna
och besökt nya
delar av staden.
Syverkstad är
en
återkommande
aktivitet som
syftar till att
bryta isolering
för kvinnor och
att träffa andra

För att
minska
coronaspridningen
har vi ställt in
cafeet i nov.
och
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Föräldragrupp och
Kvinnocenter Folkets
Husby ska öka.

Kvinnors delaktighet
och synlighet i
stadsdelsområdet ska
öka.

förflyttningar på
individnivå vad
gäller att ta plats i
sociala
sammanhang samt i
språkutveckling.

Till
viss
del

De deltagare som
har deltagit har
lotsats vidare till
aktiviteter och
funktioner i staden
när träningen
senare behövde
ställas in.

2021-01-07

aktiviteter med
sdf)

Juli-aug

Sommarträning

som befinner
sig i liknande
situationer.
Kvinnornas
deltagande i
olika aktiviteter
har ökat. Deras
sy
baskunskaper
har förbättrats
avsevärt vilket
vi hoppas kan
leda till
vidareutbildning
eller t.o.m
jobbmöjligheter
4
tillfällen

48
kvinnor

Ja

Samtal

Genom
sommarträning
arna har fler
kvinnor blivit
intresserade av
att träna
tillsammans
med andra
kvinnor. De har
kunnat träna
gratis på Folkets
Husby vilket
gjort att fler
kvinnor kunnat
vara delaktiga i
hälsofrämjande
aktiviteter.

december
månad.
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Kvinnors delaktighet
och synlighet i
stadsdelsområdet ska
öka.

Ja

Deltagarna har haft
inflytande i upplägg
och innehåll och
lotsats vidare
genom denna första
kontaktyta

Okt

Kvinno-träning

3
tillfällen

47
deltagar
e

Ja

Statistik och
intervjuer

Genom
kvinno-träninga
rna har kvinnor
kunnat träna
gratis på Folkets
Husby och gjort
att fler kvinnor
kunnat vara
delaktiga i
hälsofrämjande
aktiviteter.

För att
minska
coronaspridningen
har vi behövt
ställa in
träningarna
under
november
och
december
månad.

Det ömsesidiga
lyssnandet mellan
förvaltningen, den
ideburna sektorn och
medborgarna ska öka.

Ja

Genom fortsatt
verksamhetsutveckli
ng

Juli-dec

Språkcafé

17
tillfällen

163
deltagar
e

Ja

Statistik och
intervjuer

På Språkcaféet
har vi bla bjudit
in
Föräldrarådgiva
re,
relationsvåldste
amet, öppna
förskolan och
jobbtorget. Alla
parter har
kunnat lyssna in
varandras
verksamheter,
behov,
utmaningar och
möjligheter.

Vi har ställt
om vårt
språkcafé och
fortsatt att
träffas
digitalt via
zoom.

Självförsörjningen
bland målgrupperna för
Folkets Husby
Föräldragrupp och
Kvinnocenter Folkets
Husby ska öka.

Flera av
deltagarna i
Språkcafeet har
gått vidare till
studier och
arbete.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Det ömsesidiga
lyssnandet mellan
förvaltningen, den
ideburna sektorn och
medborgarna har ökat
genom samarbete med
Öppna förskolan.
Kvinnors delaktighet
och synlighet i
stadsdelsområdet ska
öka.

Ja

Genom att lyssna in
och ta hänsyn till
föräldrarna &
kvinnornas behov
och genom att sätta
in deras delaktighet
i centrum

Den ömsesidiga tilliten
mellan förvaltningen,
den ideburna sektorn
och medborgarna ska
öka.

Ja

Genom att lyssna in
och ta hänsyn till
föräldrarnas behov
och genom att sätta
in deras delaktighet
i centrum

Kvinnors delaktighet
och synlighet i
stadsdelsområdet ska
öka.

Sept-dec
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Walk n talk i
samarbete med
Öppna förskolan

14
tillfällen

98
kvinnor

Ja

Statistik och
intervjuer

Under
promenaderna i
samverkan med
Öppna
förskolan har
olika frågor
synliggjorts
genom dialog
och
diskussioner
kring föräldrar
& kvinnofrågor
ur ett
hälsofrämjande
perspektiv.
Detta har lett
till en
förbättrad
dialog och
ömsesidig
lyssnande
mellan
förvaltningen,
den idéburna
sektorn och
medborgarna.

Höstlovsaktivitete
r för föräldrar och
barn

3
tillfällen

188
deltagar
e

Ja

Samtal

Aktiviteterna
har gjorts
utifrån
föräldrarna &
kvinnornas
önskemål. Vi
har använt oss
under tiden
stadsdelens
kompetens bl.a

137
kvinnor
51 män
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Den ömsesidiga tilliten
mellan förvaltningen,
den ideburna sektorn
och medborgarna ska
öka .
Det ömsesidiga
lyssnandet mellan
förvaltningen, den
ideburna sektorn och
medborgarna ska öka.

Ja

Genom att lyssna in
och ta hänsyn till
föräldrarnas behov
och genom att sätta
in deras delaktighet
i centrum

Dialogmöten i
samarbete med
Familjehuset

2021-01-07

2
tillfällen

21
deltagar
e
14
kvinnor
7 män

Ja

Samtal

relationsvåldste
amet som har
föreläst om våld
i nära relation
med frågestund
och intressant
diskussion
efteråt.
Genom möten
mellan
förvaltningen,
Folkets Husby
och
medborgare har
viktiga ämnen
kunnat
diskuteras
utifrån olika
gruppers
perspektiv och
erfarenheter.
Förvaltningen
har synliggjort
sitt arbete för
medborgarna
och gett
ansikten och
namn på sina
medarbetare,
vilket minskar
tröskeln för
medborgare att
ta kontakt.
*Se längst ner i
dokumentet.
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Kvinnors delaktighet
och synlighet i
stadsdelsområdet ska
öka.

Ja

Genom frågestund
och diskussion med
deltagarna om vad
de har lärt sig och
hur ska de använda
den kunskapen

Nov-dec

Bokcirkel i
samarbete med
både Husby- och
Kista bibliotek

4
tillfällen

22
kvinnor

Ja

Samtal

Gemenskap och
språkförstärkan
de som ska leda
till kvinnornas
delaktighet.
Samarbetet
mellan Folkets
Husby, Husbyoch Kista
bibliotek är
också ett tecken
på att
förvaltningen,
den ideburna
sektorn och
medborgarna.
Vi hoppas på att
denna
förstärkande
åtgärd kan
leda till
vidareutbildning
eller
jobbmöjligheter

Ja

Genom att lyssna in
och ta hänsyn till
föräldrarnas behov
och genom att sätta
in deras delaktighet
i centrum

30 sept

Pappa-event i
samarbete med
Familjehuset

1 tillfälle

47
deltagar
e

Ja

Samtal

Genom pappa
eventet med
förvaltningen,
Folkets Husby
och
medborgare har
det viktiga
ämnet om det
dödliga våldet
kunnat
diskuteras

Det ömsesidiga
lyssnandet mellan
förvaltningen, den
ideburna sektorn och
medborgarna ska öka.

Det ömsesidiga
lyssnandet mellan
förvaltningen, den
ideburna sektorn och
medborgarna ska öka.

2021-01-07

32 män
15
kvinnor
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utifrån olika
gruppers
perspektiv och
erfarenheter.
Justitieminister
Morgan
Johansson på
plats för att
lyssna på
papporna och
ta del av vår
samverkan.
Det ömsesidiga
lyssnandet mellan
förvaltningen, den
ideburna sektorn och
medborgarna ska öka.

Ja

Genom fortsatt
verksamhetsutveckli
ng och dialog med
medborgare och
förvaltning

28-30
aug

Krisstöd

för 3
gånger

129
deltagar
e
97
kvinnor
32 män

Ja

Samtal

Efter flera
tragiska
dödsskjutningar
i området
behövde
sörjande
föräldrar i
området träffas
för att först och
främst sörja
tillsammans den
28 augusti samt
att få svar på
sina frågor. Vi
ställde in våra
ordinarie
aktiviteter i
huset för att
bemöta deras
behov. Vi bjöd
in snabbt
föräldrarådgivar
e från
Familjehuset
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och andra
aktörer som
kunde ge lite
svar på deras
frågor. Den
29/8 besökte
Rinkeby-Kista
Stadsdelsdirekt
ören med
hennes stab
Folkets Husby
för att träffa
föräldrarna och
lyssna på vad de
ville säga.
Måndagen efter
fick föräldrar ha
ett välbehövligt
stödsamtal med
psykolog från
Rädda Barnen.
Den ömsesidiga tilliten
mellan förvaltningen,
den idéburna sektorn
och medborgarna ska
öka.

Ja

Genom fortsatt
uppföljning och
dialog

Aug-sept

Somaliska
föräldraråd

2 gånger

27
deltagar
e
13
kvinnor
14 män

Ja

Samtal

Genom vårt
samarbete fick
somaliska
föräldrar vars
barn har
drabbats mest
av den dödliga
våldet kommit i
direktkontakt
Stadsdelsdirekt
ören och
hennes stab
vilket har
bidragit till ökad
tillit. Vi har
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Det ömsesidiga
lyssnandet mellan
förvaltningen, den
ideburna sektorn och
medborgarna ska öka.

Den ömsesidiga tilliten
mellan förvaltningen,
den ideburna sektorn
och medborgarna ska
öka .

Ja

Ja

Genom fortsatt
uppföljning, dialog
mellan föräldrar och
rektorn på skolan.

Genom fortsatt
verksamhetsutveckli
ng och dialog med
medborgare och
förvaltning

Sep-okt

Juli-dec

Föräldrar-volontär
er
Husbygårdsskolan
i förebyggande
syfte.

Informationssprid
ning och
samhällsväglednin
g Corona

2021-01-07

2 ggr.

49
deltagar
e

Ja

Samtal

36
kvinnor
13 män

Kontinu
erligt

Stor
andel av
Husbybo
rna.

Ja

Samtal

understött
gruppen att
formulera sina
behov och
idéer.
Genom
samhällsinform
ation med syfte
att förstärka
föräldrarnas
engagemang
och inflytande
har Folkets
Husby,
Husbygårdsskol
an och
föräldrarna
påbörjat ett
volontärs
samarbete där
föräldrarna
ställer upp för
att vara
vuxenstöd till
skolpersonalen.
Detta skulle
främja
barnen/elevern
as trygghet.
*Se längst ner i
dokumentet.
Genom
informationsspr
idning via
massutskick av
mail, samtal,

Pga Corona
kunde inte
volontärsamarbetet
fortlöpa
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affischering,
sociala medier
med våra 54
medlemsföreni
ngar, samt
privat
medlemmar
och andra
boende,
besökare och
följare av
husets arbete.
Folkets Husby
var snabba med
att komma ut
med
information på
olika språk.

Det ömsesidiga
lyssnandet mellan
förvaltningen, den
ideburna sektorn och
medborgarna ska öka.

Ja

Självförsörjningen
bland målgrupperna för
Folkets Husby
Föräldragrupp och
Kvinnocenter Folkets
Husby ska öka.

Ja

Genom fortsatt
verksamhetsutveckli
ng och dialog med
medborgare och
förvaltning

Juli-dec

Genom fortsatt
dialog med
medborgare och
förvaltning

Juli-dec

Lotsning

Kontinu
erligt

452
deltagar
e

Ja

Statistik

*Se längst ner i
dokumentet.
Att boende
hittar till rätt
förvaltning,
myndighet och
samhällsstöd.

Coachning

30
tillfällen

48
kvinnor

Ja

Statistik

Det skapar
förutsättningar
för ökad
självständighet
och egenmakt.
Ökad kunskap
om individens
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rättigheter &
skyldigheter ur
ett
demokratiskt
perspektiv.
Detta stärker
också det sociala
nätverket för
individen.
Den ömsesidiga tilliten
mellan förvaltningen,
den idéburna sektorn
och medborgarna ska
öka.
Valdeltagandet ska
öka. Målsättningen
avser främst valet år
2022.

Till
viss
del

Kan ej
bedömas

Genom fortsatt
verksamhetsutveckli
ng och dialog med
föreningar och
förvaltning inför
valet 2022.

14

Föreningsstöd

16

48
deltagar
e
27 män
21
kvinnor

Ja

Samtal

Genom kunskap
om folkrörelser,
coachning kring
föreningsutveck
ling och
bidragsformer
har flera
medborgare i
stadsdelen fått
ökad kunskap,
verktyg i sin
organisering
och förmågan
att driva sin
förening
hållbart, i flera
fall i samverkan
med
stadsdelens
olika
verksamhetsom
råden,
föreningar och
näringslivet.
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*Se längst ner i
dokumentet.
Den ömsesidiga tilliten
mellan förvaltningen,
den idéburna sektorn
och medborgarna ska
öka.

Kan ej
bedömas

För tidigt att följa
upp

ht 2020

Utveckling av
Husbyrådet

Kontinu
erligt

20
deltagar
e

Verksamhete
n har ännu
inte startat,
fortfarande i
planeringsske
de

X

Ja

Samtal

För tidigt att
mäta
*Se längst ner i
dokumentet.

Det ömsesidiga
lyssnandet mellan
förvaltningen, den
idéburna sektorn och
medborgarna ska öka
genom att arbeta i
dialogform.
Valdeltagandet ska
öka. Målsättningen
avser främst valet år
2022.
Den ömsesidiga tilliten
mellan förvaltningen,
den idéburna sektorn
och medborgarna ska
öka.
Det ömsesidiga
lyssnandet mellan
förvaltningen, den
idéburna sektorn och
medborgarna ska öka
genom att arbeta i
dialogform.

Ja

Genom fortsatt
dialog med
medborgare,
föreningsliv och
förvaltning

ht2020

Coachning

Kontinu
erligt

180
deltagar
e
88
kvinnor
92 män

Vi har stöttat
boende med
kunskap,
verktyg och
förmåga till bla
vidare studier,
arbete,
föreningsutveck
ling, kultur- och
idrottsutövning.
Även coachat
boende som
sökt stöd kring
destruktiva

Pga rådande
pandemi har
stormöten
och
medborgardi
aloger inte
kunnat hållas
enligt plan i
december.
Digitala
träffar och
telefonmöten
är
inplanerade
under våren.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Valdeltagandet ska
öka. Målsättningen
avser främst valet år
2022.

2021-01-07

hemförhållande
n eller velat
bryta
ohälsosam
livsstil.
*Se längst ner i
dokumentet.

* Resultatet att öka tilliten kan även ses i stadens siffror. Andelen som har svarat “Ganska litet/Mycket litet” på frågan Vilket förtroende har du för stadsdelsförvaltningen i
området där du bor? har i Husby minskat från 38% år 2017 till 20% år 2020 i Stockholms stads Trygghetsmätning.

