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I februari kunde vi i verksamhetsplan läsa att förvaltningen avser att IOP-överenskommelsen
med Folkets Husby avslutas vid årsskiftet 2021. I ett tidigare uppföljningsärende ( september
2020) fastslog förvaltningen att samarbetet med Folkets Husby var välfungerande och att
avsikten var att fortsätta efter att nuvarande överenskommelse löpt ut. Vi reserverade oss
därför mot beslutet i verksamhetsplanen att inte förlänga samarbetet med Folkets Husby.
I mars kom ett ärende om ett utökat IOP med Fryshuset. Vi lyfte då frånvaron av underlag för
att kunna fatta ett välgrundat beslut runt ett utökat IOP med Fryshuset. Vi lyfte även behovet
av att förbättra hanteringen av IOP generellt. Sedan dess har stadsrevisionen granskat stadens
styrning och uppföljning av IOP och de har gjort samma bedömning. Staden behöver
tydliggöra principer och processer runt IOP. Vi välkomnar därför att förvaltningen kommer
att ta fram en lokal processbeskrivning för hur IO kan inledas, genomföras och följas upp.
Nu har vi fått en uppföljning av stadsdelens sju partnerskap under våren. Det är en
uppföljning på 15 sidor med stora utmaningar eftersom den beskriver verksamheter som
under en kort tidsperiod mer eller mindre framgångsrikt försökt bedriva verksamhet under alla
de svårigheter och begränsningar som pandemin inneburit. Det är därför fortfarande en
uppföljning som lämnar mer frågetecken än svar. Den svarar fortfarande inte vare sig på
frågan om varför det ena partnerskapet med Folkets Husby avbrutits eller varför ett annat med
Fryshuset ska utökas. Det finns ett flertal punkter som inte är mätbara, exempelvis går inte
ökat valdeltagande som är ett av Folkets Husbys projekt att mäta försän efter valet.
Vi undrar hur staden ska säkra att föreningar får medel.

