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Uppföljning av samverkan med föreningar
genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) år
2020
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att Fryshuset ska återbetala 96 640
kronor avseende överskottet från medlen som beviljades till
partnerskapet år 2020.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att återkräva sin finansiering om
75 000 kronor gällande medel som beviljades Somaliska
Mediaföreningen för januari 2020.
3. Stadsdelsnämnden lägger uppföljningen av samverkan med
föreningar genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) år 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har under 2020 samarbetat med nio föreningar i
form av IOP. Dessa är Folkets Husby, Fryshuset, Husby Konst och
Hantverksförening, Kista Sports Club, Löparakademin, Rinkeby
Folkets Hus, Shanta Idrottsförening, Somaliska Mediaföreningen
och Studiefrämjandet. Detta tjänsteutlåtande avser en uppföljning
av IOP:er för perioden från och med den 1 januari 2020 till och med
den 31 december 2020. Sammanlagt beviljade stadsdelsnämnden
10 638 000 kronor till IOP:er under 2020.
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Sammantaget konstaterar förvaltningen att flertalet av IOPöverenskommelserna har alldeles för övergripande målsättningar
som är svåra att följa upp. Därmed bedömer förvaltningen att det
föreligger ett behov av att bryta ned de förväntade resultaten i
mätbara indikatorer för uppföljning. Dessa bör fastställas i
respektive partnerskaps verksamhetsplan. Detta kan möjliggöra
ytterligare utväxling och mer effektiv utvärdering av resultat varje
år för utveckling av samverkansformerna.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att Fryshuset
ska återbetala 96 640 kronor avseende överskottet från medlen som
beviljades till partnerskapet år 2020. Förvaltningen föreslår även att
stadsdelsnämnden beslutar att återkräva sin finansiering om 75 000
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kronor gällande medel som beviljades Somaliska Mediaföreningen
för januari 2020. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger
uppföljningen av samverkan med föreningar genom idéburet
offentligt partnerskap (IOP) år 2020 till handlingarna
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har under 2020 samarbetat med nio föreningar i
form av överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap
(IOP). Syftet är bland annat att öka samverkan med civilsamhället,
nå ut till fler invånare och på så sätt utveckla förvaltningens
möjligheter att nå ut med stöd och service som finns att erbjuda till
invånare. I samband med den andra tertialrapporteringen av
verksamhetsår 2020 redovisade förvaltningen de verksamheterna
som genomförts inom ramen för IOP under perioden från den 1
januari 2020 till den 31 juli 2020. Detta tjänsteutlåtande avser en
fördjupad uppföljning av IOP:er för perioden från 1 januari 2020 till
31 december 2020.
Extern genomlysning IOP
Förvaltningen har, utöver en egen uppföljning under året, även
beställt en extern genomlysning av samtliga IOP:er som utfördes av
Sweco under hösten 2020. Syftet med genomlysningen var att
undersöka hur IOP-samarbetet har fungerat utifrån en ekonomisk-,
redovisning- och innehållsmässig synvinkel. Utredningen bestod av
granskning av skriftlig dokumentation och intervjuer med
administrativ chef, utredare och controller.
Enligt IOP-överenskommelserna ska varje partnerskap
tillhandahålla respektive styrgrupp med årlig verksamhetsberättelse,
redovisning av aktiviteter samt ekonomiskt utfall. Swecos
genomlysning visade att IOP:er generellt är i linje med respektive
överenskommelse, vilket innebär att det finns goda förutsättningar
för att partnerskapen på lång sikt ska leda till positiva effekter.
Dock konstaterar Swecos rapport att förväntade resultat och
målsättningar generellt är vagt beskrivna i överenskommelserna,
vilket i dagsläget försvårar uppföljningen av aktiviteternas effekter.
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Genomlysningen visade även att effekter av de typer av
verksamheter som bedrivs inom IOP sker på lång sikt inom
målgrupperna och att dessa är svåra och kostsamma att beskriva
fullt ut. Detta medför utmaningar för redovisning av IOPaktiviteterna. Rapporten konstaterade dock att det finns stor
utvecklingspotential i att bryta ned förväntade resultat i
uppföljningsbara indikatorer för att underlätta uppföljning och
utveckling av verksamheterna.
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Swecos rapport bifogas (se bilaga 1).
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen i samverkan
med förvaltningens IOP-samordnare.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har ingått samarbeten med nio föreningar i form
av IOP (redovisas i alfabetisk ordning). Partnerskapen med Folkets
Husby, Rinkeby Folkets Hus och Shanta Idrottsförening inleddes
2018 och löper till och med sista december 2021.
Partnerskapet med Fryshuset påbörjades 2017 och löpte ut
december 2020. Ett nytt partnerskap planeras att inledas under
2021. Partnerskapet med Husby Konst och Hantverksförening
inleddes 2019 och löpte fram till augusti 2020. Partnerskapen med
Kista Sports Club, Löparakademin samt Studiefrämjandet
påbörjades 2018 och löpte ut vid årsskiftet.
Partnerskapet med Somaliska Mediaföreningen ingicks 2018 och
avslutades januari 2020. Sammanlagt har stadsdelsnämnden beviljat
10 638 000 kronor till IOP:er under 2020.
Tabellen nedan illustrerar en översikt av samtliga IOP:er gällande
period för partnerskap, belopp som stadsdelsnämnden beviljat för
2020 samt årets resultat och eventuella avvikelser. De tomma
cellerna i kolumnen resultat 2020 avser föreningar som inte
inkommit med den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret.
Tabell 1. Översikt av samtliga IOP:er 2020
IOP
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Folkets Husby
Fryshuset
Husby Konst och
Hantverksförening
Kista Sports Club
Löparakademin
Rinkeby Folkets
Hus
Shanta
Idrottsförening
Somaliska
Mediaföreningen
Studiefrämjandet
Totalt

fr.o.m.

t.o.m.

Beviljade
medel
2020 (tkr)

Avvikelse
(tkr)

2018-07-01
2017-01-01
2019-05-21

2021-12-31
2020-12-31
2020-08-31

1 800
4 200
77

0
95
0

2018-10-18
2018-07-01
2018-09-25

2020-12-31
2020-12-31
2021-09-30

500
350
1 800

-71
-27
-1

2018-10-11

2021-12-31

200

139

2018-12-10

2020-01-31

75

2018-07-04

2020-12-31

1 636
10 638

230
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Ärendet redovisar den verksamhet som varje IOP drev under
perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 31
december 2020. Analysen grundas i en sammanvägd bedömning av
underlag från föreningar samt en analys utförd av respektive IOPsamordnare.
I anslutning till varje IOP presenteras en ekonomisk redovisning
som avser beviljat belopp till varje IOP och hur medlen användes.
Ärendet redogör även för eventuella avvikelser på grund av den
pågående pandemin covid-19 och åtgärder för att minska
smittspridningen.
I anslutning till varje IOP presenteras även en analys av de
förväntade resultaten och verksamheternas måluppfyllelse enligt
respektive IOP-överenskommelse. För en mer omfattande och
detaljerad beskrivning av partnerskapens aktiviteter hänvisas det till
bifogade underlag från föreningarna.
Undantaget för tillvägagångssättet är Fryshuset då IOPöverenskommelsen enbart fastställer en övergripande målsättning.
Uppföljningen av detta partnerskap bygger på partnerskapets
verksamhetsplan för år 2020 som anger förväntade resultat.
Folkets Husby
Partnerskapet med Folkets Husby inleddes den 1 juli 2018 och går
ut den 31 december 2021. Partnerskapets syfte är att utveckla öppna
mötesplatser för föreningens målgrupper samt att öka den
ömsesidiga tilliten mellan förvaltningen, den idéburna sektorn och
invånarna.
Under 2020 delfinansierade stadsdelsnämnden verksamheten med
1 800 000 kronor. Anslag har använts till att bekosta
personalkostnader, verksamhetsmaterial, tryck- och
annonskostnader. Dock är lönerapporterna ofullständiga.
Fördelningen mellan olika kostnadsposter i uppföljningsfilen
stämmer inte överens med resultatrapporten, vilket försvårat
uppföljningen av partnerskapets ekonomi.
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Pandemin innebar ökade kostnader för digital verksamhet. Trots
utmaningar som pandemin medföljde och tack vare verksamhetens
anpassningar redovisar föreningen en budget i balans.
Av IOP-överenskommelsen § 1 framgår att partnerskapet omfattar
tre verksamhetsgrenar: Föräldragrupp, Kvinnocenter och lokal

Tjänsteutlåtande
Dnr RK 2021/20
Sida 5 (31)

demokratiutveckling och delaktighet. De förväntade resultaten
framgår av § 3 och består av breda målsättningar. Flertalet
aktiviteter som bedrivs inom ramen för partnerskapet bedöms kunna
bidra till samtliga eller flera förväntade resultat men det är svårt att
med säkerhet härleda vilka aktiviteter som bidrar till ett specifikt
resultat. Redovisningen presenterar därmed de aktiviteterna som
bedöms kunna bidra till varje förväntat resultat i störst utsträckning.
Föräldragrupp och Kvinnocenter

Förväntat resultat: Självförsörjningen bland målgrupperna för
Folkets Husby Föräldragrupp och Kvinnocenter Folkets Husby
ska öka
Folkets Husby arrangerade syverkstad vid åtta tillfällen, bland annat
som en del i förvaltningens satsning Sommar på torget. Totalt
deltog 124 kvinnor i aktiviteten. Det finns inte uppgifter om dessa
var unika deltagare. Föreningen har delvis utvärderat aktiviteten
genom löpande samtal. Aktiviteten bedöms ha bidragit till att delvis
bryta de deltagande kvinnors isolering genom att erbjuda en social
plattform där kvinnorna lär sig baskunskaper inom sömnad och får
därmed nya jobbmöjligheter. Dock är det inte möjligt att bedöma
fullt ut om aktiviteten ökat kvinnors möjligheter till självförsörjning
eller deras synlighet i stadsdelsområdet.
Folkets Husbys språkcafé hölls vid 36 tillfällen med sammanlagt
331 deltagare. Det finns inte uppgifter om könsfördelning eller
unika deltagare. På caféet deltog föräldrarådgivare, öppna
förskolan, relationsvåldsteamet och Jobbtorget. Språkcaféet
utvärderades genom statistik och intervjuer. Aktiviteten anses på
sikt kunna bidra till samtliga förväntade resultat av partnerskapet.
Detta utifrån att språket är en fundamental byggsten för delaktighet
i det svenska samhället, ömsesidig tillit mellan invånarna och
myndigheterna och även självförsörjning.
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Förväntat resultat: Kvinnors delaktighet och synlighet i
stadsdelsområdet ska öka
Coaching till kvinnor genomfördes vid 30 tillfällen under hösten
och 48 kvinnor deltog. Folkets Husby anger att aktiviteten haft en
positiv effekt men har i dagsläget inte några uppföljningsbara mått
som styrker effekten.
Under sommaren arrangerade Folkets Husby i samverkan med
förvaltningen fyra föräldra- och barnaktiviteter. På aktiviteterna
deltog 248 personer, varav 188 kvinnor och 60 män. Det finns inte
uppgifter om unika deltagare. Då merparten var kvinnor medförde
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aktiviteten att de blev synligare i stadsdelsområdet. Aktiviteten
bidrog även till att föräldrar kunde umgås med sina barn samtidigt
som de fick ett forum för diskussion med andra föräldrar och på det
sättet stärka föräldraskapet.
Träning utomhus för kvinnor erbjöds vid fyra tillfällen under
sommaren och kvinnoträning vid tre tillfällen under hösten. Vid
dessa aktiviteter deltog ca 100 kvinnor. Det finns inte uppgifter om
dessa var unika deltagare. Under våren hölls det även en öppen
verksamhet på tisdagskvällar för tjejer vid sju tillfällen till 96
besökare. Det finns inte uppgifter om dessa var unika deltagare.
Lokal demokratiutveckling och delaktighet

Förväntat resultat: Den ömsesidiga tilliten mellan
förvaltningen, den idéburna sektorn och medborgarna ska öka, och
Förväntat resultat: Det ömsesidiga lyssnandet mellan
förvaltningen, den idéburna sektorn och medborgarna ska öka
genom att arbeta i dialogform
Dessa förväntade resultat bedöms tillsammans då de kompletterar
varandra. Det finns inte några överenskomna indikatorer som
möjliggör att mäta utfallet av aktiviteterna i kvantitativa mått. Dock
genomförde Folkets Husby ett flertal aktiviteter som bedöms kunna
främja den demokratiska utvecklingen på sikt.
Folkets Husby utförde aktiviteten lotsning under hösten till 452
deltagare. Uppgifter om könsfördelning bland deltagare samt
huruvida dessa är unika saknas. Aktiviteten bedöms kunna bidra till
att deltagarna hittar rätt med sina ärenden till offentliga institutioner
såsom förvaltning och andra myndigheter.
Andra aktiviteter som genomförts för att öka ömsesidigt lyssnande
och tillit omfattar somaliskt föräldraråd och dialog med
förvaltningens stadsdelsdirektör och krisledning efter skjutningar i
Husby samt informationsspridning och samhällsvägledning under
covid-19 pandemin.
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Folkets Husby arrangerade i samarbete med Familjehuset
dialogmöten och ett pappaevent under förvaltningens
Antivåldsvecka. På eventet deltog 32 män och 15 kvinnor. I
samverkan med Öppna förskolan genomfördes promenader vid 14
tillfällen under hösten där 98 kvinnor deltog. Det finns inte
uppgifter om dessa var unika deltagare. Dessa aktiviteter bedöms
kunna bidra till att öka det ömsesidiga lyssnandet och tilliten samt
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förbättra dialogen mellan förvaltningen, den idéburna sektorn och
föräldrar i stadsdelsområdet.
Sammantaget, begreppen tillit, ömsesidigt lyssnande och delaktighet
är abstrakta och det finns inte mätbara indikatorer som underlättar
uppföljning av dessa. Målgrupperna föräldragrupp och kvinnocenter
är inte tillräckligt avgränsade för att eventuella mätningar ska kunna
kopplas till urvalet. Därmed är det inte möjligt att med säkerhet
bedöma att de förväntade resultaten är uppnådda.
Förväntat resultat: Valdeltagandet ska öka. Målsättningen
avser främst valet år 2022
Under året har Folkets Husby erbjudit coaching som syftar till att ge
medborgare verktyg och stöd för att engagera sig i föreningslivet,
kultur- och idrottsaktiviteter. Sammanlagt deltog 245 personer,
varav 124 kvinnor och 121 män. Det finns inte uppgifter om unika
deltagare. Föreningen uppger att aktiviteten utvärderades genom
samtal och att resultatet har följts upp genom dialog med
medborgare, föreningslivet och förvaltningen.
Folkets Husby arrangerade föreningsstöd vid 36 tillfällen där 111
personer deltog, varav 55 män och 56 kvinnor. Det finns inte
uppgifter om dessa var unika deltagare. Aktiviteten har utvärderats
löpande genom samtal. Folkets Husby bedömer att aktiviteten till
viss del bidragit till önskade resultat. Enligt föreningen har den
ömsesidiga tilliten ökat vilket reflekteras i deltagarnas ökade
kunskaper och verktyg att organisera sig för att driva föreningar.
Det är först 2022 när nästa val äger rum som ett påtagligt resultat
kan jämföras med tidigare utfall. Dock finns det svårigheter i att
identifiera vilka faktorer som bidrar till utveckling av
valdeltagandet. Därmed är det nödvändigt att definiera detta
förväntade resultat samt att fastställa mätbara indikatorer som
närmare kan visa Folkets Husbys effekter på valdeltagandet i
Husby.
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Sammantaget är det inte möjligt att med säkerhet bedöma om
Folkets Husby inom ramen för partnerskapet har uppnått de
förväntade resultaten. Detta beror dels på att de förväntade
resultaten tenderar att vara abstrakta, det saknas mätbara indikatorer
för att följa upp resultaten och målgrupperna är inte tillräckligt
avgränsade. Dock bedöms det att de genomförda aktiviteterna i stort
kan bidra till att de förväntade resultaten på sikt uppnås.

Tjänsteutlåtande
Dnr RK 2021/20
Sida 8 (31)

Fryshuset
Partnerskapet med Fryshuset påbörjades den 1 januari 2017 och
gick ut den 31 december 2020. Partnerskapet syftar till att ge
ungdomar och unga vuxna 12–25 år förbättrade uppväxtvillkor och
ökad framtidstro. Ett nytt partnerskap planeras att inledas 2021.
Under 2020 delfinansierade stadsdelsnämnden verksamheten med
4 200 000 kronor. Enligt Fryshusets ekonomiska rapport användes
medlen främst till att utbetala löner till åtta anställda men även till
att bekosta gemensamma tjänster och aktiviteter. Utfallet visar på
ett överskott om 94 640 kronor. Den ekonomiska rapporten saknar
en närmare beskrivning av hur verksamhetens ekonomi påverkats
av pandemin.
Partnerskapet med Fryshuset bedrivs genom tre verksamhetsgrenar:
Föredöme och Framtidstro, Ungdomskultur samt Arbete och
Entreprenörskap. Av IOP-överenskommelsen framgår att ”Parterna
avser att i nära samverkan gemensamt planera och genomföra
lokalt utvecklingsarbete i främst Husby. Parternas gemensamma
vision är att Husby ska vara en bra plats att växa upp på”. Mer
specifika målsättningar för partnerskapet anges inte i
överenskommelsen.
I årsrapporteringen utgår Fryshuset från de förväntade resultat som
definieras i verksamhetsplanen 2020.
Övergripande målsättning

Förväntat resultat: Att 55 procent av de ungdomar, som aktivt
deltar i verksamheterna inom ramen för partnerskapet, får en ökad
framtidstro
Den övergripande målsättningen har inte uppfyllts då Fryshuset
rapporterar ett årsutfall på 33 procent. För att mäta deltagarnas
framtidstro använde sig Fryshuset av intervjuer och
enkätundersökningar. Frågorna handlade om tilltron till de egna
möjligheterna att få ett arbete och möjligheter att kunna bli den
personen som en själv vill bli.
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Enligt Fryshuset har pandemin påverkat ungdomarna negativt, inte
minst i Järvaområdet. När ungdomsarbetslösheten ökat har detta
påverkat deltagarnas framtidstro negativt. Fryshuset ställde även
frågan om hur deltagarna bedömer att deras medverkan i
aktiviteterna påverkat deras möjligheter att få ett arbete. Av de
svarande bedömer de flesta att deltagandet bidragit positivt till
chanserna att få jobb.
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Föredöme och framtidstro

Förväntat resultat: 27 ungdomar genomgår programmet Unga
Fredsbyggare fördelat på två programperioder över året
Det förväntade resultatet har uppnåtts. Totalt har 33 ungdomar,
varav åtta flickor och 25 pojkar, genomgått programmet.
Aktiviteterna omfattade bland annat informationsspridning om
covid-19 i närområdet och temaresa till Barnens ö med fördjupning
i konflikthantering.
Förväntat resultat: 30 unga vuxna slussas vidare till Arbete och
Entreprenörskap inom Fryshuset
Resultatet har uppnåtts då 31 individer, varav fyra kvinnor och 27
män har slussats vidare.
Förväntat resultat: Kvinnlig coach anställs som möjliggör att
nå fler tjejer/kvinnor
Resultatet har uppnåtts då under våren anställdes en kvinnlig
uppsökare på deltid. Coachen genomförde en kartläggning av
upplevda hedersstrukturer i Järvaområdet för vidare arbete.
Förväntat resultat: 20 procent av de som nås inom det
uppsökande arbetet är tjejer/kvinnor
Årsutfallet blev 19 procent vilket är väldigt nära målet. Enligt
Fryshuset befinner sig kvinnor i lägre grad på allmänna platser
utomhus och är därför svårare att få kontakt med än män. Under
coronapandemin har denna könsskillnad blivit ännu tydligare. Då
Fryshuset har anställt en coach som aktivt arbetar med att nå ut till
flickor och kvinnor i stadsdelsområdet bedöms det förväntade
resultatet delvis ha uppnåtts.
Ungdomskultur
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Förväntat resultat: 20 ungdomar stöttas i att utvecklas till att
vardera leda minst en egeninitierad aktivitet för andra unga
Resultatet har uppnåtts. Drygt 40 ungdomar, varav 26 flickor och 14
pojkar har handletts i att planera och leda minst en egeninitierad
aktivitet för andra unga. Två av ungdomarna fick jobb på
förvaltningens ungdomsgårdar. Ett flertal andra ungdomar har fått
jobb inom myndighet, på varuhus, i lager på café m.m.
Förväntat resultat: 20 aktiviteter genomförs med enbart
kvinnliga deltagare
Resultatet har uppnåtts då 23 aktiviteter genomfördes för 26 unika
tjejer/kvinnor. Handledningsmöten och dialog med ungdomsledare
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pågick fram till höstlovet då samtliga deltagare fick anställningar på
olika arbetsplatser såsom Kriminalvården, postnord och filmprojekt.
Ett fåtal fick extrajobb i kombination med studierna.
Förväntat resultat: Minst 35 procent tjejer deltar i aktiviteter
Resultatet har uppnåtts då 41 procent av deltagarna inom
verksamhetsområde Ungdomskultur var flickor eller kvinnor.
Förväntat resultat: Fungerande samverkan mellan stadsdelens
verksamheter och andra organisationer som gemensamt planerar
lovaktiviteter proaktivt
Resultatet har uppnåtts då Fryshuset deltog i planeringsgrupp med
ungdomsgårdarna avseende lovaktiviteter. Fryshuset medverkade
även i arbetsgruppen som etablerades inför Sommar på torget.
Förväntat resultat: Planeringen för loven 2021 påbörjas senast
i slutet av 2020
Resultatet har inte uppnåtts. Enligt Fryshuset påbörjades
samplaneringen i ett senare skede och pågår i dagsläget. Fryshuset
uppgav inte några skäl för detta.
Förväntat resultat: 250 aktiviteter ska genomföras
Resultatet har inte uppnåtts då coronapandemin medförde
utmaningar för verksamheterna och aktiviteterna har behövts ställas
in eller anpassas efter rådande restriktioner. Fryshuset angav inte
hur många aktiviteter som genomförts. Trots inställda aktiviteter
höll Fryshuset löpande kontakt med målgruppen genom enskilda
samtal och avstämningar.
Arbete och Entreprenörskap
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Förväntat resultat: 25 unga uppsökta av Föredöme och
Framtidstro skriver in sig på verksamheten Studier och Arbete,
Jobbtorg och/eller Arbetsförmedlingen
Enligt Fryshuset har resultatet uppnåtts. 29 individer slussades från
Fryshuset till att skriva in sig hos Studier och arbete. Exakt
könsfördelning anges inte, en övervägande majoritet av deltagarna
består av män. Vid utvärdering av programmet gav deltagarna i
genomsnitt ca åtta poäng av maximalt tio. Enligt Fryshuset har
programmet genererat att individer som inte deltagit ändå valt att
söka upp handledare för information om vuxenutbildning.
Förväntat resultat: 20 feriearbetare sysselsätts under sommaroch höstlov
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Resultatet har uppnåtts då 35 ungdomar feriearbetade under
sommarlovet. Utöver de ordinarie feriearbetsplatserna via
stadsdelsförvaltningen erbjöd Fryshuset feriearbete till ytterligare
108 ungdomar hemmahörande i Rinkeby-Kista. Under höstlovet
feriearbetade nio ungdomar.
Husby Konst och Hantverksförening
Partnerskapet med Husby Konst och Hantverksförening inleddes
den 21 maj 2019 och pågick fram till den 31 augusti 2020. Under
2020 delfinansierade stadsdelsnämnden verksamheten med 77 000
kronor. Medlen användes för material- och personalkostnader. Av
föreningens ekonomiska slutrapport framgår att stadsdelsnämnden
delfinansierade ca 38 procent av den totala budgeten och att
föreningen bekostat resterande på egen hand. Trots utmaningarna
som pandemin medföljde uppvisar föreningen en budget i balans för
verksamhetsåret 2020.
Enligt IOP-överenskommelsen § 3 är det förväntade resultatet för
partnerskapet att:
”Husby Konst & Hantverksförening ska verka för att utveckla Art
Camp och Konstakuten. Verksamheten ska ge olika målgrupper i
området en meningsfull sysselsättning inom konst och
konsthantverk. Genom att erbjuda skapande verksamhet ges
möjlighet till nya upplevelser, nya kunskaper, nya möten, nya
förhoppningar och gemenskap”.
Resultatet förväntades uppnås inom ramen för de två olika
verksamhetsområdena som partnerskapet bedrev: Art Camp och
Konstakuten. Därmed redovisas resultatet i varje
verksamhetsområde.
Art Camp
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Förväntat resultat: Verksamheten ska ge olika målgrupper i
området en meningsfull sysselsättning inom konst och
konsthantverk
Husby Konst och Hantverksförening arrangerade Art Camp i egna
verkstäder på Husby Gård under jul-, sport, påsk- och sommarlov.
Aktiviteterna riktade sig till målgruppen i åldern 9–16 år.
Totalt 27 tillfällen, 108 timmar. Under jullovet deltog 15 flickor och
två pojkar. Under sportlovet deltog 54 flickor och 23 pojkar. Under
påsklovet deltog elva flickor och två pojkar och på sommarlovet
deltog 71 flickor och 56 pojkar. Samtliga avser unika deltagare.
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Aktiviteterna under påsk- och sommarlov genomfördes utomhus för
att minska risken för smittspridning under pågående pandemin.
En utvärdering av Art Camp genomfördes genom en
enkätundersökning riktad till deltagarna. Resultaten visar att
deltagarna var överlag mycket nöjda med verksamheten. Dock
visade det sig att deltagarna önskar mer tid och fler veckor under
sommaren. Efter enkätundersökningen har Husby Konst &
Hantverksförening utvecklat Art Camp genom att anställa flera
handledare och erbjuda barnen och ungdomarna möjlighet att prova
på nya konstnärliga uttrycksformer.
Resultatet bedöms ha uppnåtts då Art Camp genom skapande
verksamhet och möjligheter till nya upplevelser, nya kunskaper,
möten och nya förhoppningar, har erbjudit målgruppen en kreativ
och meningsfull sysselsättning.
Konstakuten

Förväntat resultat: Verksamheten ska ge olika målgrupper i
området en meningsfull sysselsättning inom konst och
konsthantverk
Konstakuten är en mobil konstverksamhet för alla åldrar som drivs
på äldreboenden i stadsdelsområdet samt Sommar på torget.
Konstakuten erbjuder deltagare möjlighet att uttrycka sig genom
konstnärligt material.
Det förväntade resultatet bedöms ha delvis uppnåtts då Konstakuten
inte bedrev aktiviteterna fullt ut på äldreomsorgen på grund av
rådande läget med pandemin. Husby Konst och Hantverksförening
arrangerade Konstakuten på Aktivitetscentrum på Kista servicehus
vid tre tillfällen med totalt sju deltagare (unika). Konstakutens
inbokade träffar fick ställas in för att minska risk för smittspridning.
Konstakuten samarbetade med Husby och Rinkeby ungdomsgårdar
vid tre tillfällen men ingen ungdom deltog. Dels kan bortfallet bero
på att fritidsledarna inte lyckades väcka ungdomarnas intresse för
att delta i konstakuten. Bortfallet kan även förklaras utifrån
uteblivna deltagare på grund av pandemin.
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Konstakuten besökte även Sommar på torget vid tre tillfällen.
Sammanlagt deltog 38 flickor och 35 pojkar (ej unika).
Husby Konst och Hantverksförening utvärderade aktiviteterna och
konstaterade att föreningen erbjöd verksamhet enligt IOP-
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överenskommelsen men att responsen för konstakuten på
ungdomsgårdarna och delvis på Aktivitetscentrum har uteblivit.
Detta kan delvis förklaras utifrån rådande pandemi. Å andra sidan
konstaterade utvärderingen att intresset för Sommar på torget 2020
var stort, vilket reflekterades i att verksamheten fick utöka antalet
bord för verkstad i och med det stora antalet deltagare.
Kista Sports Club
Partnerskapet med Kista Sports Club (Kista SC) inleddes den 18
oktober 2018 och gick ut den 31 december 2020. Stadsdelsnämnden
delfinansierade verksamheten med 500 000 kronor under 2020.
Medlen utnyttjades främst för lönekostnader och en mindre summa
var avsatt för material- och aktivitetskostnader. Föreningen uppvisar
ett underskott på 71 000 kronor för verksamhetsåret 2020.
Inom ramen för IOP bedrev Kista SC ledarskapsutbildningar för
ungdomar, lovverksamhet för barn och ungdomar samt verksamhet
för förskolebarn. I IOP-överenskommelsen § 3 fastställs förväntade
resultat inom varje verksamhetsgren.
Ledarskapsutbildningar för ungdomar

Förväntat resultat: En längre ledarskapsutbildning per år ska
genomföras. Utbildningen ska främst riktas till flickor
Under året genomfördes tre ledarskapsutbildningar. En av dessa
pågick i tre dagar, en i fyra dagar samt en vid sex
utbildningstillfällen. Sammantaget deltog 37 flickor (unika) och 19
pojkar (unika) i utbildningarna. En av utbildningarna var endast
riktad mot flickor och hade 20 deltagare (unika). Genom projektet
Healthy women, som vänder sig till tjejer mellan 13–30 år, har fler
flickor fått en ingång till att delta i ledarskapsutbildningen.
Det förväntade resultatet att en gång per år genomföra en längre
ledarskapsutbildning samt att utbildningen främst ska riktas mot
flickor kan därmed anses uppnått.
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Förväntat resultat: Ledarskapsutbildningarnas deltagare ska
bli stärkta i sin ledarroll, få ökad självkännedom samt verktyg att
verka som förebilder för andra ungdomar
Det är svårt att bedöma om detta förväntade resultat uppnåddes då
det saknas indikatorer som underlättar uppföljningen av
ungdomarnas uppfattning av sin egen ledarroll och självkännedom.
Däremot har Kista SC följt upp antal deltagare som efter
utbildningen fått ledarroller inom föreningslivet. Totalt har under
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året 19 av de nyutbildade ledarna, varav 12 flickor, fått ledarroller
inom föreningslivet i Järvaområdet. De flesta av dessa har
ledaruppdrag i Kista SC:s träningsgrupper för barn och unga. Under
året startade Kista SC, med hjälp av de nyutbildade unga ledarna,
nya träningsgrupper inom gymnastik, parasport och handboll. De
unga ledarna deltog även i lovverksamhet för barn och unga,
idrottslekis samt i de familjeläger som anordnades i samverkan med
Familjehuset. Två av ungdomarna fick arbete som vikarierande
lärare i stadsdelsområdets grundskolor.
Sammantaget kan det förväntade resultatet anses delvis uppnått, då
en stor andel av de deltagande ungdomarna gått vidare till
ledarroller inom föreningslivet. Dock skulle en utvärdering riktad
mot de deltagande ungdomarnas egen uppfattning om sina
ledaregenskaper och självkännedom underlätta uppföljningen av det
förväntade resultatet.
Kista SC uppger att de under hösten haft utvecklingssamtal med ca
50 av föreningens unga ledare för att ta reda på vad de behöver för
att utvecklas vidare. Dessa samtal skulle exempelvis vara ett bra
tillfälle för att genomföra självskattningar kring ledaregenskaper
och självkännedom.
Kopplat till detta förväntade resultat skulle även förvaltningen
kunna ha varit tydligare gällande vilken form av utvärdering som
önskades utifrån IOP-överenskommelsen.
Lovverksamhet för barn och ungdomar

Förväntat resultat: Under varje skollov ska aktiviteter för barn
och ungdomar genomföras
Lovaktiviteter i form av öppen verksamhet och idrottscamp
genomfördes under samtliga skollov förutom påsklovet då
aktiviteterna blev inställda på grund av pandemin. Det förväntade
resultatet kan därmed anses uppnått.
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Kista SC:s unga ledare tilldelades ett stort ansvar i planering och
genomförande av lovaktiviteterna. Föreningen uppger att detta leder
till att de unga ledarna växer i sitt uppdrag. Kista SC fick genom
lovaktiviteterna ca 40–50 nya föreningsmedlemmar under året och
ett tjugotal barn och ungdomar länkades vidare till andra
idrottsföreningar.
Förväntat resultat: Såväl flickor som pojkar ska nås och
involveras i lovverksamheten. Aktiviteterna ska planeras och
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kontinuerligt följas upp på ett sätt som säkerställer att flickors
önskemål och behov tas i beaktande
Kista SC uppgav att de under tidigare år hade ca tio procent
deltagande flickor i lovaktiviteterna. Föreningen genomförde
tjejcamper under 2018–2019 för att öka andelen flickor i
lovaktiviteterna. I år var lovaktiviteterna könsintegrerade och
andelen flickor uppgick sammantaget till ca 40 procent. Detta
resultat visar att såväl flickor som pojkar nås och involveras i
lovverksamheten.
Utöver deltagarantal har Kista SC följt upp lovverksamheten genom
att deltagande barn och ungdomar fick lämna önskemål om framtida
aktiviteter. Under idrottscamperna v. 25–26 exempelvis, samlades
barnen under slutet av varje dag för att lyfta eventuella önskemål
om aktiviteter. Både pojkar och flickor fick möjlighet att uttrycka
sina önskemål. Kista SC uppger att flickor i stor utsträckning
uttryckte sina önskemål, vilket togs hänsyn till i den fortsatta
planeringen. Dessa idrottscamper utvärderades även genom en
digital enkät till vårdnadshavare. Svarsfrekvensen var ca 20–25
procent men de svarande var överlag mycket nöjda med
aktiviteterna, de unga ledarna och måltiderna.
Sammantaget har det förväntade resultatet till största del uppnåtts.
Såväl flickor som pojkar har nåtts och involverats i verksamheten
samt getts möjlighet att påverka aktiviteterna. Ett
utvecklingsområde är emellertid att på ett mer systematiskt sätt följa
upp att flickors behov och önskemål tas i beaktande.
Verksamheten för förskolebarn och kontaktskapande
aktiviteter med föräldrar
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Förväntat resultat: Varje termin ska målgruppsanpassade
prova-på-aktiviteter genomföras på utvalda förskolor
Idrottslekis (prova-på-aktiviteter) genomfördes under året inom
samtliga kommunala förskolor i stadsdelsområdet. Till följd av
pandemin var barfrånvaron i förskolan högre än vanligt och
deltagarantalet på idrottslekis skiftade mellan 70 och 228 barn per
vecka. Barngrupper slogs ihop och anpassades utifrån närvaron.
Idrottslekis på kvällstid hölls igång under vårterminen med några
veckors paus i april. Pandemin medföljde att idrottslekis på
kvällstid inte startades upp som planerat under hösten.
Sammantaget bedöms att det förväntade resultatet om att genomföra
målgruppsanpassade prova-på-aktiviteter på utvalda förskolor har
uppnåtts, trots utmaningarna som pandemin medförde.
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Förskolan och Kista SC hade för avsikt att ta fram en
utvärderingsenkät till deltagande pedagoger. Dock har detta inte
genomförts på grund av tidsbrist. Trots det framkommer det i
förskolans verksamhetsuppföljningar att idrottslekis har varit en
mycket uppskattad verksamhet av barn, vårdnadshavare och
pedagoger. Pedagoger beskriver att barn utvecklat sin kondition och
motorik samt att de har fått en mer positiv inställning till att röra på
sig. Ett flertal pedagoger har även inspirerats av idrottslekis till att
införa fler rörelselekar under förskoledagen.
Om en fortsättning av idrottslekis möjliggörs under 2021 skulle det
vara fördelaktigt att förskolan och Kista SC samverkar för att
genomföra en mer systematisk utvärdering av verksamheten.
Förväntat resultat: Föräldrar ska länkas vidare till
förvaltningens föräldrautbildningar. Antalet vidarelänkningar ska
motsvara minst en föräldragrupp per termin
Kista SC och Familjehuset samarbetade för att planera, genomföra
och utvärdera nya gemensamma arbetssätt och insatser. Under
sommaren genomfördes en veckas sommarläger på Vässarö för tolv
nyanlända familjer. Familjehuset arrangerade under lägret fyra
workshops för föräldrarna och föräldrautbildare fanns på plats hela
veckan. Under workshopparna tog Kista SC:s unga ledare hand om
barnen. Flertalet föräldrar uppgav i en digital utvärdering att de vid
behov kommer att vända sig till Familjehuset samt att deras barn
kommer att delta i fritidsaktiviteter. Utvärderingens svarsfrekvens
uppgick till 42 procent av de deltagande familjerna i lägret.
Kista SC i samverkan med Medborgarskolan arrangerade en
språkkurs för kvinnor. Familjehuset deltog med delar av
föräldrautbildningen.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Växel 08-508 01 000
Fax
rinkeby-kista@stockholm.se
stockholm.se

Till följd av pandemin fick flertalet planerade aktiviteter riktade
mot föräldrar ställas in. Därmed uppnåddes inte det förväntade
resultatet om antalet vidarelänkningar till föräldrautbildningar.
Dock bedöms det att Kista SC:s medlemmar i olika sammanhang
fick ökad kännedom om Familjehusets verksamhet och stödinsatser.
Förhoppningen är att detta på sikt kan bidra till att fler föräldrar
vänder sig till Familjehuset vid behov av stöd.
Löparakademin
Partnerskapet med Löparakademin inleddes den 1 juli 2018 och
löpte ut den 31 december 2020. Under 2020 delfinansierade
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stadsdelsnämnden Löparakademin med 350 000 kronor. Medlen
användes främst för produktions- och personalkostnader inom de
olika program som arrangeras av föreningen.
Löparakademin anpassade sin verksamhet efter rådande
omständigheter med pandemin. Detta innebar ett flertal sponsorer
drog sig ur och att startavgifter skulle bli högre än budgeterat.
Föreningen löste de ekonomiska utmaningarna genom att
majoriteten av ledarna avstod från sina arvoden. Därmed uppstod
inte större avvikelser från den totala budgeten. Föreningen uppvisar
ett underskott på 27 000 kronor för verksamhetsåret 2020.
Förväntat resultat: Partnerskapet ska leda till ett ökat intresse
för rörelse och fysisk aktivitet bland barn och unga i
stadsdelsområdet
Partnerskapet med Löparakademin består av två verksamhetsgrenar:
Ungdomsprogram samt Lilla Kistaloppet inklusive uppsökande
verksamhet. IOP-överenskommelsen § 1 fastställer delmål som
verksamhetsgrenarna ska uppnå. Sammantaget bedöms samtliga
delmål ha uppnåtts trots svårigheter som pandemin medföljde.
Därmed bedöms det att det förväntade resultatet har uppnåtts.
Dock finns det en inbyggd svårighet i att mäta om samarbetet
påverkat hela stadsdelsområdet i enlighet med det förväntade
resultatet i IOP-överenskommelsen. Det bedöms finnas
utvecklingspotential i att fastställa ett förväntat resultat som på ett
lättare sätt kan följas upp och som ligger i linje med föreningens
och förvaltningens resurser.
Ungdomsprogram

Löparakademin arrangerar ett tioveckorsprogram för ungdomar i
årskurs nio. Under tio veckor tränar deltagare och ledare
tillsammans inför ett tiokilometerslopp. Ingen tidigare tränings vana
krävs utan deltagare utvecklas utifrån egna förutsättningar mot eget
uppsatt mål.
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Verksamhetens delmål: Sammanlagt 60 barn i årskurs nio från
stadsdelsområdet deltar årligen i två avgiftsfria ungdomsprogram.
Det ena programmet genomförs i Rinkeby och det andra i
Husby/Akalla. Flickor utgör cirka hälften av deltagarna.
Rekryteringen av ungdomarna sker via ungdomsgårdar och skolor.
Programmen genomförs av sammanlagt 10–14 ideellt engagerade
ledare
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Verksamhetens delmål bedöms ha uppnåtts då Löparakademin
arrangerade två ungdomsprogram med jämn könsfördelning, ett i
Husby under våren och ett i Rinkeby under hösten.
Ungdomsprogram i Husby
Under våren besökte Löparakademin skolklasser och
ungdomsgårdar för att rekrytera deltagare till programmet i Husby.
Sammanlagt rekryterades 30 deltagande ungdomar samt sju ledare
varav tre kvinnor och fyra män. På grund av pandemin och trots
anpassning av verksamheten för att minska risken för smittspridning
blev det ett stort bortfall av ungdomar i workshops och
träningssammanhang. Vid första tillfället deltog 27 ungdomar varav
14 flickor och 13 pojkar. Antalet deltagare minskades till 17
ungdomar som slutförde gruppträningarna, varav nio flickor och
åtta pojkar. Enbart tre workshops kunde genomföras på grund av
pandemin.
En annan möjlig förklaring till deltagarbortfallet kan vara att Husby
ungdomsgård utsattes för skadegörelse i samband med
rekryteringen vilket sannolikt minskade intresset från vissa av
deltagarna.
Ungdomsprogrammet under våren avslutas vanligtvis med
deltagandet i Kungsholmens runt. På grund av pandemin
genomfördes istället ett begränsat tiokilometerslopp på Järvafältet.
Löparakademin utvärderade sina insatser under våren genom en
enkätundersökning riktad till deltagarna. 15 av 17 ungdomar deltog
i enkätundersökningen. 96 procent av deltagarna svarade att de var
nöjda eller mycket nöjda med programmet i helhet. 94 procent
uppgav att de lärde sig att sätta upp egna mål. 89 procent uppgav att
de vill träna lika mycket eller mer efter programmet är slut. 95
procent uppgav att deras självförtroende har förbättrats eller
påverkats positivt under programmets gång.
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Ungdomsprogram i Rinkeby
Under hösten besökte Löparakademin skolklasser samt
ungdomsgårdar för att rekrytera deltagare till programmet i
Rinkeby. Sammanlagt rekryterades 40 ungdomar varav 22 flickor
och 18 pojkar. Löparakademin rekryterade även åtta ledare för
ungdomsprogrammet, hälften var flickor. Ledarutbildningarna
genomfördes via Zoom för att minimera smittspridningen.
På grund av pandemin och trots anpassning av verksamheten för att
minska risken för smittspridning blev det ett bortfall av ungdomar i
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workshops och träningssammanhang även under hösten. Från 38
deltagare som initialt anmälde sig deltog 28 ungdomar i uppstarten,
varav 15 flickor och 13 pojkar i gruppträningar och workshops.
Enbart fem workshops kunde genomföras.
Utbildningsprogrammet avslutades med ett begränsat
tiokilometerslopp som genomfördes i närheten av Rinkeby.
Löparakademins enkätundersökning av höstens insatser visade att
95 procent av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med
programmet i helhet. 97 procent uppgav att de lärde sig att sätta upp
egna mål. 93 procent uppgav att de vill träna lika mycket eller mer
efter programmet är slut. 91 procent uppgav att deras
självförtroende har förbättrats eller påverkats positivt under
programmets gång. 24 av 28 ungdomar deltog i
enkätundersökningen.
Lilla Kistaloppet

Verksamhetens delmål: Cirka 1 500 deltagare från RinkebyKista stadsdelsområde, i ålder 6–13 år, beräknas årligen delta i
loppet som är avgiftsfritt. Cirka 50 procent av deltagarna är flickor
Verksamhetens delmål anpassades efter rådande pandemi.
Löparakademin genomförde i samarbete med förvaltningen en
Virtual run mellan den 19 och 30 september istället för Kistaloppet
som var planerad till den 19 september. Aktiviteten gick ut på att
löpare fick springa tävlingssträckan individuellt och därefter fick de
erhålla sluttid och medalj.
Lilla Kistaloppet anpassades också utifrån omständigheterna.
Löparakademin i samverkan med förvaltningen satte upp en snitslad
bana i tre olika områden med personal längs banan där barn kunde
springa med föräldrar.
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Verksamhetens delmål: Föreningen bedriver uppsökande
verksamhet genom besök i så gott som samtliga skolklasser i
stadsdelsområdet, fr.o.m. förskoleklass t.o.m. årskurs sex.
Uppsökande verksamhet genomförs också på nämndens
ungdomsgårdar, inklusive 10–12 årsverksamheterna. Syftet är att
väcka intresse för deltagande i Lilla Kistaloppet.
Även detta delmål fick anpassas efter rådande omständigheter med
pandemin. Informationsinsatser och rekrytering av barn till Lilla
Kistaloppet skedde via skolor och på ungdomsgårdar. Anmälan
anpassades till drop-in anmälan.
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Sammanlagt anmälde sig 470 barn med jämn könsspridning till
Lilla Kistaloppet. I Akalla deltog ca 200 barn, i Ärvingehallen
deltog ca 160 barn och i Hindertorpsparken deltog ca 110 barn.
Rinkeby Folkets Hus
Partnerskapet med Rinkeby Folkets Hus inleddes den 25 september
2018 och går ut den 30 september 2021. Partnerskapet syftar till att
öka trygghet och delaktighet i Rinkeby och består av tre
verksamhetsgrenar: verksamhet för unga vuxna 19–25 år,
mötesplats för föräldrar och demokratiutveckling med inriktning på
digitalisering.
Stadsdelsnämnden beviljade under 2020 1 800 000 kronor till
Rinkeby Folkets Hus. Summan har använts till att finansiera
personal-, material- och administrativa kostnader. Gällande
personalkostnader har medlen använts för att finansiera tre
projektledare på halvtid, en för varje verksamhetsgren.
Trots de utmaningarna som pandemin medförde har verksamheten
anpassat sin personalfördelning för att täcka olika behov.
Exempelvis gick projektledaren för mötesplats för föräldrar upp till
75 procentsanställning efter utökat behov som uppstod under
pandemin. Föreningens anpassningar möjliggjorde en budget i
balans för verksamhetsåret 2020.
De förväntade resultaten för partnerskapet fastställs i
överenskommelsen § 3: ökad trygghet, minskad rekrytering till
kriminella grupper, stärkt demokrati, ökad delaktighet och ökat
valdeltagande.
Förväntat resultat: Ökad trygghet
Det är inte möjligt att bedöma om det förväntade resultatet har
uppnåtts. Det är svårt att mäta påverkan av en enskilds aktörs
aktiviteter till utveckling av tryggheten i Rinkeby.
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Flertalet av aktiviteterna som Rinkeby Folkets Hus genomförde
under året bedöms kunna vara trygghetsfrämjande i sitt syfte.
Föreningen arrangerade ett flertal familjeutflykter, exempelvis till
Moderna museet, Junibacken och Fjärilshuset. Genom utflykterna
fick familjer i Rinkeby tillfälle att besöka andra områden i
Stockholm samt uppleva det kultur- och frilufsutbud som finns
inom staden. Totalt deltog 170 (ej unika) barnfamiljer vid fem
utflykter.
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Förutom besöksstatistik samlade Rinkeby Folkets Hus in muntlig
återkoppling från deltagande. Återkopplingen visade på en ökad
vilja bland föräldrarna att besöka nya platser i Stockholm.
Förväntat resultat: Minskad rekrytering till kriminella grupper
Det är svårt att bedöma om det förväntade resultatet har uppnåtts.
Det skulle vara fördelaktigt att bryta ned det förväntade resultatet i
mätbara indikatorer för att möjliggöra närmare uppföljning.
Rinkeby Folkets Hus har genom verksamheten Unga vuxna arbetat
gentemot en målgrupp som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden
och som har låg motivation att påbörja studier eller ta ett jobb
utanför lokalsamhället.
Föreningen samarbetade med Jobbtorg Kista för att genomföra en
jobbmässa under våren. Ambitionen var att unga vuxna skulle få
stöd av handläggare, coacher och Rinkeby Folkets Hus personal. Ett
tiotal företag anmälde intresse för att delta med presentationer och
intervjua intresserade jobbsökande. I samverkan med Studier och
arbete planerade även Rinkeby Folkets Hus att genomföra en
universitets- och högskolemässa under våren. Fem lärosäten skulle
medverka. Båda mässorna ställdes in på grund av coronapandemin.
Under hösten genomförde Rinkeby Folkets Hus i samarbete med
Studier och arbete samt Somaliska akademiker en inspirationsdag
med talare för unga vuxna som nyligen tagit studenten. 28 kvinnor
och 12 män deltog. Föreningen arrangerade även en författarkväll
med Suad Ali om författarrollen och identitet. 30 kvinnor och 20
män deltog och fick möjlighet att möta en person med liknande
bakgrund som berättade om hur hon förverkligat sina drömmar.
Ingen utvärdering av aktiviteterna eller dess effekter genomfördes.
Förväntat resultat: Stärkt demokrati
Eftersom detta förväntade resultat inte operationaliserats till
mätbara indikatorer är det inte möjligt att bedöma om det uppnåtts.
Inom verksamhetsgrenen Demokratiutveckling med inriktning på
digitalisering genomfördes flera aktiviteter för att stötta
lokalbefolkningen i digitala och administrativa frågor.
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Informationscentralen genomfördes i samverkan med
Medborgarkontoret och Familjehuset. Det erbjöds läxhjälp, juridisk
rådgivning och stöd med digitala hjälpmedel. Vid 29 tillfällen under
året deltog 141 kvinnor (ej unika) och 40 män (ej unika).
Verksamheten ställdes om till att genomföras digitalt under våren.
Enligt Rinkeby Folkets Hus har aktiviteterna bidragit till att en
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betydande andel medborgare får stödinsatser. Ingen utvärdering har
presenterats för att påvisa att denna uppfattning även finns hos
deltagarna.
Under vintern anordnade föreningen en digital föreningsutbildning
på Instagram och Facebook vid fyra tillfällen. Varje sändning hade
ca 150 tittare (ej unika). Syftet var att erbjuda råd och vägledning
till föreningar i området om finansiering samt erbjuda kunskap om
att driva föreningsverksamhet. Enligt Rinkeby Folkets Hus har
utbildningen fått ett flertal positiva omdömen från deltagarna. Dock
har inte en strukturerad utvärdering av aktiviteterna genomförts.
Rinkeby Folkets Hus framhåller vikten av att tillgängliggöra digital
kunskap för privatpersoner och företrädare för föreningslivet,
framförallt under rådande omständigheter med smittspridningen.
Rinkeby Folkets Hus erbjöd utbildningar för dagsbesökare och
föreningar i verktygen WhatsApp, Slack, Zoom, Teams och Skype.
En studiecirkel anordnades för att erbjuda föreningarna möjlighet
att stötta varandra inom digitala tjänster. Sammanlagt genomfördes
22 föreningskvällar där 27 kvinnor (ej unika) och 20 män (ej unika)
deltagit.
Rinkeby Folkets Hus har olika medlemsföreningar från
trossamfundet, politiska föreningar, idrottsföreningar, fackförbund,
kvinnoföreningar, med mera. Rinkeby Folkets Hus arbetar för att
utveckla förhållningssätt som anpassar sig till de olika
organisationsformerna för att på det sättet locka fler till att delta i
föreningskvällarna.
Förväntat resultat: Ökad delaktighet
Det är inte möjligt att bedöma om det förväntade resultatet har
uppnåtts eftersom överenskommelsen inte närmare definierar vad
en ökad delaktighet innebär.
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Rinkeby Folkets Hus genomförde flera aktiviteter för att skapa
förutsättningar för barns och ungdomars delaktighet i meningsfulla
fritidsaktiviteter. Under en sommarvecka deltog 23 barn
tillsammans med sina föräldrar i en programmeringsverkstad.
Samtliga barn fick stipendium och därigenom möjlighet att fortsätta
programmet 2020/2021 samt kostnadsfri tillgång till Cyber Coms
lokaler i Kista.
Aktiviteten syftade till att stärka barn och ungas självkänsla, sociala
utveckling, delaktighet och tillit. Enligt Rinkeby Folkets Hus var

Tjänsteutlåtande
Dnr RK 2021/20
Sida 23 (31)

aktiviteten en särskild upplevelse för barn och föräldrar att se och
vistas hos moderna It-bolag.
Under året genomfördes tio kodstugor och två barnhack med 146
barn varav 72 flickor och 74 pojkar. På barnhacken har det varit
unika besökare varje gång och på kodstugorna samma barn alla
gånger som har anmält sig. Enligt Rinkeby Folkets Hus
genomfördes en utvärdering där 70 procent av deltagarna svarade
att de skulle rekommendera aktiviteten och att de ville fortsätta
jobba med detta.
Förväntat resultat: Ökat valdeltagande
Då partnerskapet inleddes hösten 2018 är det först år 2022 när nästa
val äger rum som ett påtagligt resultat kan jämföras med tidigare
utfall. Dock finns det svårigheter i att identifiera vilka faktorer samt
vilka aktörer som bidrar till utveckling av valdeltagandet. Därmed
är det nödvändigt att definiera detta förväntade resultat samt att
fastställa mätbara indikatorer som närmare kan visa effekter av
Rinkeby Folkets Hus på valdeltagandet i Rinkeby.
Shanta Idrottsförening
Partnerskapet med Shanta Idrottsförening (Shanta IF) inleddes den
11 oktober 2018 och pågår fram till den 31 december 2021.
Partnerskapet siktar till att arrangera nationaldagsfirandet i Rinkeby.
Under 2020 delfinansierade stadsdelsnämnden föreningen med
200 000 kronor. Dock ställdes nationaldagsfirandet in på grund av
utbrottet av covid-19 och restriktionerna för att minska
smittspridningen. Shanta IF återbetalade överskottet på 139 000
kronor. Resterande medel använde föreningen för arvode för
projektledaren (ca 48 000 kronor), uppdatering av föreningens
hemsida (5 000 kronor) samt andra IT kostnader.
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Förväntat resultat: Shanta IF ska verka för att utveckla
nationaldagsfirandet den 6 juni på Rinkeby Torg så att kunskapen
om förvaltningens verksamheter och om svenska traditioner och
kultur ökar
Det förväntade resultatet har inte uppnåtts då nationaldagsfirandet
fick ställas in på grund av pågående pandemi. Nationaldagsfirandet
skulle vara en möjlighet för boende i Rinkeby att ta del av
information från lokala föreningar, organisationer och myndigheter.
Eventet skulle även bjuda på kulturinslag med musik, teater, dans
och poesi. Nationaldagsfirandet skulle bidra till ökad delaktighet
bland de boende i Rinkeby.
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Somaliska Mediaföreningen
Partnerskapet med Somaliska Mediaföreningen varade från och
med den 10 december 2018 till och med den 31 januari 2020.
Partnerskapets övergripande mål var att arbeta för ökad integration
och minskat utanförskap bland kvinnor med invandrarbakgrund i
Rinkeby, Husby och Akalla.
Stadsdelsnämnden delfinansierade verksamheten med 75 000
kronor under den sista månaden av partnerskapet januari 2020.
Somaliska Mediaföreningen har inte inkommit med någon
ekonomisk redovisning för verksamhetsår 2020 trots upprepade
påminnelser. Enligt IOP-överenskommelsen har stadsdelsnämnden
rätt att återkräva sin finansiering helt eller delvis om den används
felaktigt eller inte för avsatt ändamål.
Det förväntade resultatet som framgår av IOP-överenskommelsen §
3 kan delas upp i två förväntade resultat som följs upp nedan.
Förväntat resultat: Somaliska Mediaföreningen ska verka för
att kvinnorna i målgruppen blir stärkta i sin roll som förälder och
tar ökat ansvar för sin boendemiljö, som medmänniska och som
samhällsmedborgare. Kvinnorna ska i ökad utsträckning förstå
strukturerna i Sverige, såsom föräldrars roll i förskola och skola,
barnuppfostran utan våld, kvinnans plats på arbetsmarknaden såväl
som i övriga delar av samhället och vart man kan vända sig i olika
frågor
Detta förväntade resultat bedöms vara alldeles för brett och sakna
mätbara indikatorer för att följa upp om det har åstadkommits. Det
är därför inte möjligt att med säkerhet bedöma om partnerskapet
uppnådde det förväntade resultatet. Dock bedöms aktiviteterna inom
verksamheten Här och nu kunna bidra till att fler kvinnor med
invandrarbakgrund på sikt får kunskap om det svenska samhället,
kvinnors och barns rättigheter samt hur en kan söka arbete.
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Förväntat resultat: Valdeltagandet ska öka
Bedömningen är att aktiviteterna som bedrevs inom ramen för
verksamheten Här och nu kan till en viss del anses kunna bidra till
att främja demokrati och delaktighet i målgruppen på lång sikt.
Aktiviteterna har i stort syftat till att stärka kvinnors roll som
föräldrar och samhällsmedborgare genom att sprida kunskap om
den svenska arbetsmarknaden och föräldrars roll. Dock har
föreningen inte rapporterat några aktiviteter som specifikt syftade
till att öka valdeltagandet i målgruppen och därmed bedöms
resultatet inte vara uppnått. Det görs gällande att partnerskapet med
föreningen varade enbart under januari månad år 2020.
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Studiefrämjandet
Partnerskapet med Studiefrämjandet inleddes den 4 juli 2018 och
gick ut den 31 december 2020. Under 2020 delfinansierades
Studiefrämjandet med 1 636 000 kronor. Medlen har främst
bekostat löner, arvode till föreläsare, utbildare samt omkostnader i
form av administration, lokalhyra och förbrukningsmaterial.
Studiefrämjandet redovisar ett överskott om 230 373 kronor. Med
anledning av den pågående pandemin har verksamheten varit
tvungen att ställa in utbildningstillfällen samt hålla studiecirklarna
digitalt. Detta har medfört färre utbetalningar av ledararvoden och
utbildningsarvoden, minskade fikakostnader samt färre kostnader
för lokalhyror. I enlighet med styrgruppens beslut planerar
verksamheten att utnyttja överskottet fram till sommaren 2021.
Enligt IOP-överenskommelsen § 3 ska partnerskapet nå ut till 800 –
1 000 föräldrar per år, genomföra minst 100 föräldraskapsstödjande
cirklar, genomföra åtta öppna föreläsningar samt genomföra två
fördjupningsföreläsningar. Dessa övergripande förväntade resultat
konkretiseras i verksamhetens delmål under § 1 i
överenskommelsen som Studiefrämjandet har rapporterat kring i det
inkomna underlaget.
Verksamhetens delmål: Tre till fyra utbildningar ska
organiseras för cirkelledare från föreningslivet i stadsdelsområdet.
Utbildningen ska innefatta folkbildningskunskap, pedagogik och ge
kunskap i materialet Älskade barn. Vid en av dagarna ska
representanter från förvaltningen medverka
Delmålet bedöms ha uppfyllts då Studiefrämjandet genomförde tre
av fyra planerade utbildningar i kursen Älskade barn. En av
utbildningarna ställdes in på grund av covid-19. Sammanlagt deltog
44 deltagare (unika) under året varav 33 kvinnor och 11 män.
Förvaltningens familjecentral deltog vid en av utbildningarna men
hade inte möjlighet att delta vid övriga utbildningar. Dock har
Studiefrämjandet under utbildningstillfällen gett ut information om
och delat ut material från förvaltningens familjecentral.
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Studiefrämjandet utvärderade utbildningen genom ett
frågeformulär. Utvärderingen visade att deltagarna överlag var
mycket nöjda med utbildningen.
Verksamhetens delmål: Cirka 65–100 nya studiecirklar ska
startas med såväl nya som erfarna ledare. Varje cirkel ska omfatta
minst sex träffar och ledarna väljer själva ämnen ur materialet
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Delmålet bedöms ha delvis uppnåtts. Studiefrämjandet genomförde
39 studiecirklar och rapporterade 15 pågående studiecirklar i slutet
av november. Totalt deltog 230 personer i cirklarna, varav 185
kvinnor och 45 män. Av dessa anses 122 vara unika deltagare, det
vill säga personer som bara deltog en gång i cirklarna.
Sammanlagt genomförde Studiefrämjandet 54 studiecirklar under
2020 vilket inte uppfyller målet av 65–100. Studiefrämjandet
uppger att ett flertal studiecirklar fick ställas in på grund av
pågående pandemin. Det görs gällande dock att föreningen har inom
ramen för partnerskapet uppfyllt detta mål under tidigare
verksamhetsår.
Verksamhetens delmål: Ungefär 10–15 erfarna cirkelledare
ska vidareutbildas i syfte att bli arvoderade ledare och medhjälpare
vid föreläsningar
Delmålet bedöms ha uppfyllts då Studiefrämjandet genomförde två
utbildningar under året för att stärka kompetensen hos de erfarna
cirkelledarna. Utbildningens fokus var på användning av digitala
verktyg för att genomföra och leda studiecirklarna. Totalt utbildades
48 erfarna cirkelledare, vilket innebär att Studiefrämjandet
uppfyllde delmålet över förväntan. Ingen formell utvärdering
genomfördes utan skedde istället löpande i samtal.
Verksamhetens delmål: Vidareutbildade erfarna ledare ska
initiera fördjupningscirklar om teman inom ramen för
föräldraskapsstöd
Delmålet bedöms ha uppfyllts då vidareutbildade erfarna ledare höll
i 22 fördjupningscirklar under året med utgångspunkt i boken Fem
gånger med kärlek av Martina Forster. I upplägget ingick även
diskussioner om demokrati, anknytning, samspel samt kärlek och
gränssättning. Totalt deltog 157 personer i fördjupningscirklarna
varav 128 kvinnor och 29 män. Det finns inte något underlag på
huruvida dessa avser unika deltagare. Utvärderingen av dessa
genomfördes löpande via telefonintervjuer.
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Verksamhets delmål: Minst åtta öppna föreläsningar ska
genomföras av Studiefrämjandet tillsammans med medarbetare från
Familjehuset. En av föreläsningarna ska äga rum på Familjehuset
Delmålet har delvis uppnåtts. Studiefrämjandet har genomfört de
flesta föreläsningarna digitalt vilket inneburit ett flertal svårigheter
men även lett till större genomslagskraft enligt föreningen. Totalt
genomfördes 20 föreläsningar och två rapporterades vara
inplanerade i november. En föreläsning genomfördes enligt
delmålet på Familjehuset.
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Familjehuset deltog i sex av åtta föreläsningar, således ett mindre
antal tillfällen än förväntat. Familjehuset har emellertid blivit
inbjudna till samtliga tillfällen. Enligt Studiefrämjandet har
föreläsningarna nått ut till sammanlagt 3 326 deltagare, varav 1 705
kvinnor och 1 621 män. Då utbildningarna till det mesta har
genomförts digitalt var det svårt för föreningen att räkna upp antal
unika deltagare.
Studiefrämjandet genomförde i samarbete med förskolan en
föreläsning riktad till föräldrar om hur förskolan fungerar avseende
pedagogik, läroplan, personal och språk. Under året har
partnerskapet undersökt möjligheter till att fördjupa denna satsning
för att komma åt den låga inskrivningsgraden av barn på förskolan i
stadsdelsområdet.
Verksamhets delmål: Utifrån cirkeldeltagarnas och
föräldrarådens behov samt önskemål om fördjupning inom valda
ämnesområden ska två föreläsningar eller aktivitetsträffar per
termin arrangeras. Verksamheten ska ske i samarbete med
föreningar och skolor och genomföras i form av workshoppar,
utflykter eller prova-på-aktiviteter
Delmålet bedöms ha uppfyllts då Studiefrämjandet genomförde två
nätverksträffar med utflykt för barn och föräldrar med sammanlagt
30 deltagare (ej unika). Utifrån efterfrågan arrangerades en
ledarträff om sexuella övergrepp mot barn där 17 ledare deltog.
Utöver detta fick 20 ledare (ej unika) lära sig mer om covid-19 vid
två föreläsningar på olika språk.
Sammantaget bedöms samarbetet med Studiefrämjandet ha nått upp
till samtliga förväntade resultat och delmål i IOPöverenskommelsen då Studiefrämjandet har nått ut till ett stort antal
föräldrar i stadsdelsområdet. Det bedöms finnas
utvecklingspotential i att följa upp närvaro av kursdeltagare och
kursintyg i kursen Föräldrars kunskaper om deras rättigheter och
skyldigheter. Förvaltningen bedömer även att det skulle vara
fördelaktigt att ta fram en för- och eftermätning av deltagarna samt
föräldrarnas kunskap om barn och ungdomars behov och rättigheter.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
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Växel 08-508 01 000
Fax
rinkeby-kista@stockholm.se
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Gällande partnerskapets mål att slussa fler föräldrar till
Familjehuset finns det utvecklingspotential i att ställa
uppföljningsfrågor till föräldrar som kommer till Familjehuset om
var de fick information om verksamheten. Detta skulle underlätta en
uppföljning av Studiefrämjandets effekt på nya föräldrar som
kommer i kontakt med Familjehuset.
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Jämställdhetsanalys
Denna analys bygger på Stockholms stads program för ett jämställt
Stockholm 2018–2022. Programmet omfattar sju fokusområden för
att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen.
Fokusområdena används för att utvärdera de effekter som IOPaktiviteterna eventuellt haft för jämställdhet i stadsdelsområdet.
Partnerskapen har arbetat för att uppnå en jämn fördelning av makt
och inflytande. Ett flertal aktiviteter syftade till att öka kvinnors
egenmakt och samhällsengagemang. Exempelvis Rinkeby Folkets
Hus informationscentral som hade en hög representation av
kvinnor. Föreningen har även erbjudit digitala föreningsutbildningar
för att stötta föreningsverksamhet. Ett aktivt civilsamhälle är viktigt
för att främja delaktighet och demokrati. Dock bedöms det vara
viktigt att även under digitala utbildningar, och trots utmaningarna
detta innebär, hålla statistik med könsfördelning för
verksamhetsutveckling.
Ett flertal IOP:er arrangerade ett varierat utbud av aktiviteter för att
bidra till mer ekonomisk jämställdhet i stadsdelsområdet. Till
exempel Fryshusets verksamhetsgren Ungdomskultur som hade en
tydlig jämställdhetsfokus och resulterade i en hög representation av
flickor i ledarutbildningar. Även Rinkeby Folkets Hus arrangerade
inspirationsdagar för vidare studier och för att motivera ungdomar
att arbeta för att förverkliga sina drömmar. Inspirationsdagarnas
tema lockade ett stort antal tjejer.
Ett flertal aktiviteter inom ramen för IOP hade som syfte att bidra
till jämställd utbildning i stadsdelsområdet. Rinkeby Folkets Hus
kodstugor och barnhack hade deltagare med jämn könsfördelning,
vilket anses vara en möjlighet att öka intresset för IT- och
teknikfrågor hos flickor, en bransch som traditionellt varit
mansdominerad. Det fanns dock en överrepresentation av flickor i
Art Camps konstaktiviteter. Förvaltningen bedömer att det finns ett
behov av att locka fler pojkar till konstaktiviteter för att bryta
traditionella könsnormer och erbjuda en kreativ fritid även för
pojkar.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Borgarfjordsgatan 14
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Gällande jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
var Folkets Husbys insatser positiva. Partnerskapet erbjöd ett
pappacafé med högt deltagande av män, vilket på sikt kan bidra till
att involvera pappor i föräldraskap och omsorg i hemmet. Andra
plattformar för föräldrar hade ett lågt deltagande av män,
exempelvis Studiefrämjandets Älskade barn där män utgjorde en
tredjedel av deltagarna. Förvaltningen bedömer att ett sätt att arbeta
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mot fokusområdet kan vara att locka fler pappor till plattformar för
föräldraskap och omsorg i hemmet.
Ett flertal initiativ inom partnerskapen syftade till att uppnå
jämställd hälsa. Exempelvis Kista SC:s initiativ Healthy women
som riktade sig enbart till tjejer och arbetade för att öka deras
ledarskap genom idrottsaktiviteter. Kista SC:s jämställdhetsinsatser
reflekteras i att majoriteten av de nyutbildade ledarna som fick
ledarroller inom föreningslivet i Järvaområdet 2020 var flickor.
Även Löparakademin riktade insatser för att locka fler tjejer till
verksamheten. Detta reflekteras i den jämna könsfördelningen bland
deltagarna i tioveckorsprogrammet både i Husby och Rinkeby samt
i Lilla Kistaloppet.
Gällande fokusområdet mäns våld mot kvinnor ska upphöra bedöms
Folkets Husbys deltagande i förvaltningens Antivåldsvecka vara
positiv för att sprida mer information om våld i nära relationer samt
hedersrelaterat våld och förtryck. Somaliska Mediaföreningens
kunskapsspridning om barnuppfostran utan våld bland kvinnor med
invandrarbakgrund i området kan även på sikt bidra till detta
fokusområde. Fryshusets satsning på en kvinnlig uppsökare och
kartläggningen av upplevda hedersstrukturer i Järvaområdet bedöms
vara ett framsteg för fortsatt samarbete för att kvinnor ska vara
säkra och känna sig trygga i stadsdelsområdet.
Förvaltningen bedömer att IOP:er har varit hjälpsamma för att nå ut
till fler kvinnor i stadsdelsområdet. Exempelvis lotsade Folkets
Husby och Kista SC ett flertal mammor till förvaltningens
verksamheter riktade till föräldrar. Föreningars roll som slussar till
förvaltningens verksamheter kan på sikt bidra till mer likvärdig
välfärd och service för kvinnor och män i stadsdelsområdet.
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Synpunkter och förslag
I enlighet med Swecos genomlysning konstaterar förvaltningen att
enbart ett fåtal IOP:er formulerat mätbara indikatorer som möjliggör
uppföljning av verksamheternas aktiviteter. Flertalet av
överenskommelserna har alldeles för övergripande och vagt
beskrivna målsättningar som är svåra att mäta och följa upp. Detta
beror dels på att de breda begrepp såsom valdeltagande och
delaktighet inte har operationaliserats, det finns inte mätbara
indikatorer för att följa upp resultaten och målgrupperna är inte
tillräckligt avgränsade. Därmed bedömer förvaltningen att det i
dagsläget inte är möjligt att följa upp effekten av partnerskapen.
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Förvaltningen bedömer att det föreligger ett behov av att bryta ned
de förväntade resultaten i mätbara indikatorer för att underlätta för
uppföljning. Förvaltningen bedömer att det kan vara fördelaktigt att
förvaltningen och föreningarna har ett närmare samarbete vid
framtagandet av IOP-överenskommelser och verksamhetsplaner.
Av respektive verksamhetsplan bör det framgå gemensamma
aktiviteter, målbeskrivningar, förväntade resultat och indikatorer
som kan underlätta uppföljningen. Detta kan i sin tur möjliggöra
ytterligare utväxling och mer effektiv utvärdering av resultat varje
år för utveckling av samverkansformerna. Exempel på
uppföljningsbara indikatorer kan vara sådana som visar att
partnerskapens aktiviteter bidrar till att antal barn inskrivna på
förskolan ökar, invånarnas tillit till myndigheter samt invånarnas
trygghetsupplevelse ökar.
Det görs gällande att ett flertal partnerskap utgick i sin uppföljning
ifrån § 3 förväntade resultat i IOP-överenskommelsen, medan andra
hade nytta att utgå ifrån § 1 verksamhetsmål. Ett partnerskap utgick
ifrån verksamhetsplanen för 2020. Förvaltningen bedömer att det
föreligger behov för mer enhetligt fastställande av förväntade
resultat för mer likvärdig uppföljning av samtliga IOP:er.
Förvaltningens förslag är att samtliga fastställs i respektive
partnerskaps verksamhetsplan.
Förvaltningen bedömer att flertalet av partnerskapens aktiviteter
tillför ett mervärde till förvaltningens verksamheter genom att bidra
till att synliggöra stöd och service till målgrupper som förvaltningen
kan ha svårare att nå.
I övrigt bedömer förvaltningen att partnerskapen med föreningar i
viss utsträckning har lett till ökat samarbete med civilsamhället.
Partnerskapen underlättar för en aktiv och öppen dialog om
utveckling i stadsdelsområdet. Förvaltningen bedömer att ökad
samsyn mellan förvaltningen och civilsamhället kring utveckling i
stadsdelsområdet är viktigt för att öka tilliten i området. Detta kan
på sikt bidra till att främja den demokratiska utvecklingen i
stadsdelsområdet.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
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Gällande partnerskapens ekonomi är förvaltningens samlade
bedömning att IOP:er har anpassat ekonomin till utmaningar som
uppstått under pandemin och har därmed generellt lyckats
upprätthålla verksamheter med planerade kostnader och utan
anmärkningsvärda avvikelser. Fryshuset redovisar dock ett
överskott på 94 640 kronor. Därmed och med utgångspunkt i
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dialogen som förts i styrgruppen föreslår förvaltningen att
stadsdelsnämnden beslutar att Fryshuset ska återbetala överskottet.
Somaliska Mediaföreningen har inte inkommit med någon
ekonomisk redovisning gällande verksamhetsår 2020 trots
upprepade påminnelser. Enligt IOP-överenskommelsen har
stadsdelsnämnden rätt att återkräva sin finansiering helt eller delvis
om den används felaktigt eller inte för avsatt ändamål. Därmed
föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden beslutar att återkräva
sin finansiering om 75 000kr som beviljades för sista månaden av
partnerskapet januari 2020.
Förvaltningen bedömer även att samtliga IOP:er har arbetat för mer
jämställdhet i stadsdelsområdet. Dock bedömer förvaltningen att det
finns ett behov för att fastställa mätbara indikatorer samt
vidareutveckla uppföljningsmetoden av partnerskapen för att på ett
mer systematiskt sätt mäta partnerskapens effekter även på
jämställdhet i stadsdelsområdet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger uppföljningen
av samverkan med föreningar genom idéburet offentligt partnerskap
(IOP) år 2020 till handlingarna.
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