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Uppföljning av samverkan med föreningar
genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) 1
januari - 30 juni 2021
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av samverkan med
föreningar genom idéburet offentligt partnerskap gällande perioden
1 januari 2021–30 juni 2021, och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har under 2021 samarbetat med sju föreningar i
form av IOP. Dessa är Folkets Husby, Fryshuset, Kista Sports Club,
Löparakademin, Rinkeby Folkets Hus, Shanta Idrottsförening, och
Studiefrämjandet. Detta tjänsteutlåtande avser en uppföljning
av IOP:erna för perioden 1 januari 2021 till och med 30 juni 2021.
Sammanlagt har stadsdelsnämnden beviljat 7 168 000 kronor till
IOP:er för 2021.
Sammantaget bedömer förvaltningen att flera av partnerskapen är
på god väg att uppfylla de förväntade resultaten inom ramen för
IOP-överenskommelserna. Förvaltningen bedömer också att de
genomförda och planerade aktiviteterna på sikt kan bidra till
positiva effekter i stadsdelsområdet vad gäller partnerskapens
syften. Det skulle framöver underlätta för förvaltningen att bedöma
utvecklingen och framgången av partnerskapen om de förväntade
resultaten konkretiserades med mätbara indikatorer i respektive
verksamhetsplan. Detta tas med som kommande
utvecklingsområde. Alla föreningar har under våren behövt anpassa
sin verksamhet på grund av covid-19. Vissa aktiviteter har ställts in
eller skjutits upp helt och hållet. Andra aktiviteter har anpassats och
hållits i mindre grupp och/eller utomhus.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämndens redovisning av
samverkan med föreningar genom idéburet offentligt partnerskap
(IOP) gällande perioden 1 januari 2021–30 juni 2021 läggs till
handlingarna.
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Bakgrund
Syftet med IOP och dess överenskommelser är bland annat att
angripa komplexa samhällsutmaningar, nå ut till målgrupper som
förvaltningens verksamheter har svårt att nå på egen hand och att
öka samverkan mellan förvaltningen och civilsamhället.
Under 2021 har stadsdelsnämnden samarbetat med sju föreningar i
form av idéburet offentligt partnerskap (IOP). Detta tjänsteutlåtande
avser en uppföljning av IOP:er för perioden från 1 januari 2021 till
30 juni 2021. En fördjupad uppföljning av IOP för hela året 2021
presenteras i början av 2022.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för stadsutveckling,
medborgarservice och fritid i samverkan med administrativa
avdelningen och förvaltningens olika IOP-samordnare.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har under 2021ingått samarbeten med sju
föreningar i form av IOP (redovisas i alfabetisk ordning): Folkets
Husby, Fryshuset, Kista SC, Löparakademin, Rinkeby Folkets Hus,
Shanta IF och Studiefrämjandet.
Partnerskapen med Folkets Husby och Shanta Idrottsförening
inleddes 2018 och löper till och med den sista december 2021.
Partnerskapet med Rinkeby Folkets hus inleddes maj 2018 och
löper till och med den december 2021.
Nya överenskommelser har tecknats med Fryshuset,
Löparakademin och Kista SC. Partnerskapet med Fryshuset
inleddes den 1 januari 2021 och löper till och med den 31 januari
2022. Partnerskapet med Löparakademin inleddes den 27 maj 2021
och löper fram till den sista december 2021. Partnerskapet med
Kista SC inleddes den 1 maj 2021 och gäller till och med 30 april
2022.
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Partnerskapet med Studiefrämjandet inleddes i juli 2018 och löpte
ut den 31 december 2020. Överenskommelsen förlängdes med sex
månader fram till juni 2021 på grund av budgetöverskott.
Föreningen kunde inte genomföra alla planerade aktiviteter under
2020 på grund av covid-19. I detta ärende redovisas resultaten för
de resterande aktiviteter som genomförts av Studiefrämjandet under
våren 2021.
Sammanlagt har stadsdelsnämnden beviljat 7 168 000 kronor till
sina IOP:er under 2021.
Tabellen nedan illustrerar en översikt av samtliga IOP:er gällande

Tjänsteutlåtande
Dnr RK 2021/468
Sida 3 (15)

period för partnerskap, belopp som stadsdelsnämnden beviljat för
2021, belopp som föreningarna förbrukat fram till sista juni 2021
samt eventuella avvikelser.
IOP

fr.o.m.

Folkets Husby

201807-01
Fryshuset
201701-01
Kista SC
202105-01
Löparakademin
202105-27
Rinkeby Folkets 2018Hus
09-25
Shanta IF
201810-11
Studiefrämjandet 2018(inkl. överskottet
07-01
från 2020)

Totalt
Varav
Studiefrämjandets
överskott från 2020

t.o.m.

Beviljade
medel
2021
(tkr)

Använt Avvikelse
av
(tkr)
budgeten
(tkr)

202112-31
202201-31
202204-30
202112-31
202109-30
202112-31
202112-31

1 800

832

968

2 000

851

1 149

500

162

338

581

209

372

1 350

899

451

200

200

0

1 499

608

891

7 930

3761

762

Tillvägagångssätt
Ärendet redovisar den verksamhet som varje IOP bedrivit mellan 1
januari och sista juni 2021. Analysen i detta ärende grundas i en
sammanvägd bedömning av underlag från de berörda föreningarna
samt en analys utförd av respektive IOP-samordnare på
förvaltningen.
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I samband med varje IOP presenteras en ekonomisk redovisning
som avser beviljat belopp till varje IOP samt hur medlen använts
under den aktuella perioden. Ärendet redogör även för eventuella
avvikelser på grund av den pågående pandemin och åtgärder för att
minska smittspridningen.
I anslutning till varje IOP presenteras en sammanfattande
bedömning av de förväntade resultaten.
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Folkets Husby
Partnerskapet med Folkets Husby inleddes den 1 juli 2018 och löper
till och med den 31 december 2021. Syftet med partnerskapet är att
utveckla öppna mötesplatser för föreningens målgrupper samt att
öka den ömsesidiga tilliten mellan förvaltningen, den idéburna
sektorn och stadsdelens invånare.
Mellan 1 januari och 31 juni 2021 har stadsdelsnämnden
delfinansierat verksamheten med 1 800 000 kronor. Anslaget har
finansierat två projekt, föräldragrupp och kvinnoträff samt lokal
demokratiutveckling och delaktighet. Den större kostnadsposten
utgörs av lönekostnader som uppgår till 76 procent av utfallet.
Andra kostnader som uppkommit är verksamhetsmedel och
produktion, kommunikation samt övriga kostnader.
Partnerskapet omfattar tre verksamhetsgrenar: Föräldragrupp,
Kvinnocenter och lokal demokratiutveckling och delaktighet. De
förväntade resultaten som framgår i IOP-överenskommelsen §3
består av flera breda målsättningar. Förvaltningen bedömer att
aktiviteter som bedrivs inom ramen för partnerskapet bidrar till de
förväntade resultaten. Dock är det svårt att med säkerhet härleda
vilka aktiviteter som bidrar till ett specifikt resultat. Därför
presenteras de aktiviteter som i störst utsträckning bedöms bidra till
förväntat resultat.
Föräldragrupp och Kvinnocenter
Verksamhetsgrenen Föräldragrupp sker i nära samverkan med
föräldrar till barn under 18 år där föräldraföreningar erbjuds ett
forum där föräldrar kan mötas och utbyta erfarenheter.
Verksamheten omfattar föreläsningar, diskussionsgrupper, föräldrabarn-aktiviteter och utflykter. Syftet är att stärka föräldrarna i sin
roll.
Verksamhetsgrenen Kvinnocenter är en mötesplats som riktar sig
till kvinnor över 18 år. Syftet är att stärka kvinnor utifrån deras egna
behov och därigenom skapa ett tryggare Husby.
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Lokal demokratiutveckling och delaktighet
Verksamhetsgrenen utgår ifrån stadsdelsområdets låga
valdeltagande 2014 och invånarnas låga förtroende för
förvaltningen och fokuserar på delaktighet. Syftet är att ta tillvara
invånarnas engagemang och öka förtroendet för den offentliga
sektorn.
Sammanfattande bedömning
Sammantaget bedömer förvaltningen att de genomförda
aktiviteterna inom ramen för överenskommelsen på sikt delvis kan
bidra till positiva effekter i stadsdelsområdet vad gäller
partnerskapets syfte. En mer avgränsad målgrupp inom ramen för
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verksamheten skulle göra det enklare för förvaltningen att få klarhet
kring vilka invånare som berörs av insatserna. När det gäller lokal
demokratiutveckling och delaktighet kopplat till förtroende för
myndigheter och förvaltningen kan förvaltningen inte utläsa några
positiva resultat kopplat till folket Husbys arbete under första
halvåret.
Avvikelser under perioden
Till följd av pandemin har Folkets Husby anpassat sin verksamhet.
Föreningen har ställt om till att bedriva fler aktiviteter utomhus eller
digitalt. Folkets Husby har följt Folkhälsomyndighetens riktlinjer
och haft färre deltagare på gruppaktiviteter. När riktlinjerna för
antal deltagare ändrats har Folkets Husby anpassat verksamheten
och öppnat upp för fler deltagare.

Fryshuset
Överenskommelsen med Fryshuset trädde i kraft den 1 januari 2021
och löper ut den 31 januari 2022. Det övergripande syftet med
förvaltningens idéburna partnerskap med föreningen är enligt
överenskommelsen att framtidstron hos ungdomar och unga vuxna
ska öka. Verksamheten ska även bidra till goda uppväxtvillkor för
målgruppen.
Under 2021 delfinansierar stadsdelsförvaltningen verksamheten
med 2 000 000 kronor. Föreningen har nyttjat 43 procent av sin
budget per den 30 juni. Stadsdelsförvaltningens medel har
finansierat lönekostnader för projektledare, coach och
relationsvärdar samt verksamhetsledningen för projektet arbete och
entreprenörskap. En mindre andel har bekostat lokalkostnader i
enlighet med budgeten.
I verksamhetsplanen för 2021 finns ett antal förväntade resultat för
helåret angivna som kopplar till den övergripande målsättningen i
överenskommelsen. Flera målvärden har justerats ned jämfört med
föregående år till följd av att förvaltningens finansiering för
innevarande år är 2 miljoner kronor till skillnad från 4,2 miljoner
kronor föregående år.
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Fryshuset har som övergripande förväntat resultat att minst 50
procent av de ungdomar som deltar i partnerskapets verksamhet och
aktiviteter ska få en ökad framtidstro. Det förväntade resultatet
återfinns i överenskommelsen. Denna målsiffra är oförändrad från
föregående år. För att mäta resultatet genomförs startintervjuer med
deltagarna vid årets början och slutintervjuer vid året slut. Det går
därför inte att ange ett resultat vid halvårsskiftet.
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Partnerskapet är indelat i tre verksamhetsområden Föredöme &
Framtidstro, Ungdomskultur och Arbete & Entreprenörskap. Varje
område har ett antal förväntade resultat.
Föredöme & Framtidstro
Inom verksamhetsområdet Föredöme & Framtidstro arbetar
parterna för att fler unga ska kunna mötas, utvecklas och stärkas
som individer. Föreningen arbetar med uppsökande, motiverande
och coachande för att unga vuxna, i åldrarna 16–29 år, ska förflytta
sig närmare studier och arbete.
Ungdomskultur
Verksamhetsområdet Ungdomskultur innefattar olika typer av
fritids-, idrotts- och kulturverksamheter. Syftet är att fler unga ska
få utveckla sina passioner och därigenom stärkas som individer.
Arbete & Entreprenörskap
Inom verksamhetsområdet Arbete & Entreprenörskap stöttas unga
och unga vuxna (16–29 år) att ta sig närmare studier och arbete. Här
erbjuds utbildningsprogram, workshops, föreläsningar samt stödoch vägledningssamtal.
Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att de förväntade
resultaten för 2021 i partnerskapet är på god väg att uppnås. Vissa
resultat har redan uppnåtts och andra har goda förutsättningar att
uppfyllas under resterande period. Två förväntade resultat är i
dagsläget långt ifrån att uppfyllas. För att säkerställa att alla resultat
uppnås behöver fokus riktas till att genomföra aktiviteter med
enbart kvinnliga deltagare och samt självstärkande program för
ungdomar. Trots att flertalet förväntade resultat uppnåtts eller är på
god väg att uppnås är det sammantaget inte möjligt för
förvaltningen att bedöma om aktiviteterna bidragit till
partnerskapets övergripande mål. Detta beror på att föreningen
endast fört statistik över antal deltagare men inte utvärderat
aktiviteternas innehåll.
Avvikelser under perioden
Föreningens verksamheter har påverkats av Covid-19 restriktioner
och på så sätt förhindrats att utföra aktiviteter i grupp. Istället har de
arbetat med mindre grupper, individuell coaching och parallellt
förberett inför lättnad av restriktioner.
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Kista Sports Club
Partnerskapet med Kista Sports Club (Kista SC) inleddes i maj 2021
och löper fram till den sista april 2022.
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Under 2021 delfinansierar stadsdelsförvaltningen verksamheten
med 500 000 kronor. Föreningen har förbrukat drygt 30 procent av
budgeten per den 30 juni. Stadsdelsförvaltningens medel har främst
bekostat lönekostnader och arvode till idrottsledare.
Den nuvarande budgeten håller inte för alla planerade aktiviteter
och föreningen ser över en annan finansiering för att kunna
genomföra fulla pass med fem aktiviteter och med alla femåringar
till våren 2022.
Inom ramen för partnerskapet kommer Kista SC att bedriva
ledarskapsutbildning för ungdomar, verksamhet för förskolebarn,
lovverksamhet för barn och ungdomar samt kontaktskapande
aktiviteter för föräldrar.
Verksamhetsplanen för den nya överenskommelsen antogs av
partnerskapets styrgrupp i början av augusti 2021. Aktiviteterna
som är knuta till de olika förväntade resultaten har i stor
utsträckning inte genomförts. De aktiviteter som har genomförts
hittills berör föräldraskapsstöd, lovaktiviteter, ledarskapsutbildning
och idrottslek vid stadsdelsområdets förskolor. Genomförda
aktiviteter kan ännu inte utvärderas eftersom underlagen för dessa
bygger på enkäter. Föreningen har skickat ut RF-SISU- och
ledarskapsenkäter men de har ännu inte fått in svaren. Därmed är en
fullständig bedömning av förväntade resultat inte möjlig att
genomföra i dagsläget.
Verksamhetsområdena i överenskommelsen bidrar alla till samma
mål. Därmed ingår flera mål i fler än ett verksamhetsområde. Nedan
presenteras en gemensam bedömning av flera förväntade resultat då
flera aktiviteter bidragit till fler än ett mål.
Ledarskapsutbildning för ungdomar
Området består av ledarskapsutbildningar för ungdomar.
Ledarskapsutbildningarna förväntas leda till att ungdomar känner
sig stärkta i sin roll som lokala förebilder och ledare
Verksamhet för förskolebarn
Området består av aktiviteten idrottslek som Kista SC genomför vid
förskoleavdelningens förskolor. Syftet är att få barn i området i
rörelse.
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Lovverksamhet för barn och ungdom
Lovaktiviteterna består av ett antal olika aktiviteter som genomförs
främst under sommaren. Hit räknas: Idrottscamp, Kulturcamp,
Tjejkvällar och en drop-in verksamhet. Lovaktiviteterna förväntas
bidra till att skapa trygga uppväxtvillkor för de som deltar i
aktiviteterna. Lovaktiviteterna förväntas också bidra till
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jämställdhet i kraft av en jämställd rekrytering till trygga
sammanhang.
Kontaktskapande aktiviteter med föräldrar
Området består av olika former av föräldraskapsstöd där Kista SC
bistår med rekrytering och aktiviteter där förvaltningen kan ge
föräldraskapsstöd. Aktiviteterna förväntas bidra till att förvaltningen
når ut med föräldraskapsstöd till föräldrar som annars är svåra att
nå, däribland pappor.
Sammanfattande bedömning
Sammantaget är det inte möjligt att bedöma om Kista SC inom
ramen för partnerskapet har uppnått de förväntade resultaten. Detta
beror att flera av aktiviteterna ännu inte genomförts och att de
aktiviteter som genomförts ännu inte utvärderats. Dock bedömer
förvaltningen att de genomförda och inplanerade aktiviteterna i stort
kan bidra till att de förväntade resultaten nås inom ramen för
överenskommelsen.
Avvikelser under perioden
Som en följd av pandemin har vissa verksamheter arrangerats
digitalt, däribland ledarskapsutbildningen. Det digitaliserade
alternativet har gjort det svårare att nå fram till ungdomarna och det
bedöms att utbildningen skulle fått bättre genomslag om den hade
arrangerats genom fysiska träffar. Andra aktiviteter inom ramen för
föräldraskapsstöd har fått minska sin omfattning för att komma ner i
deltagarantal som möter rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten.

Löparakademin
En ny överenskommelse med Löparakademin antogs den 27 maj
2021 och löper fram till den 31 december 2021. Syftet med
partnerskapet är att bedriva verksamhet som stärker
förutsättningarna för barn och ungas utveckling i stadsdelsområdet.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Stadsutveckling, medborgarservice och fritid
Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Växel 08-508 01 000
Fax
rinkeby-kista@stockholm.se
stockholm.se

Under 2021 delfinansierar stadsdelsförvaltningen verksamheten
med 581 000 kronor. Föreningen har nyttjat cirka 36 procent av de
beviljade medlen det första halvåret. Den huvudsakliga anledningen
är att Lilla Kistaloppet, som fördelats den största budgeten, inte ägt
rum ännu. Även verksamheten Think Big Lectures har nästintill
obefintliga kostnader då aktiviteten kommer att äga rum under
hösten i Framtidens hus. Summer Bootcamp är en av de
verksamheter som har slutförts och utfallet ligger i linje med
budgeten.
Föreningens kostnader består huvudsakligen av lönekostnader och
arvode till programansvarige samt produktionskostnader inom de
olika programmen som anordnats under perioden. Anpassningar i
aktiviteter på grund av rådande omständigheter med covid-19 har
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marginellt påverkat några enskilda kostnadsposter. Sett på totalen
visar prognosen inte på någon avvikelse.
Partnerskapet omfattar fyra verksamhetsområden som framgår i
överenskommelsen §1: Ungdomsprogram, Sommarprogram –
Summer Bootcamps, Think Big Lectures i Framtidens Hus och Lilla
Kistaloppet inklusive uppsökande verksamhet. Verksamheten är
avgiftsfri och jämställd sett till fördelningen ledare och deltagare.
Under sommaren 2021 har Löparakademin endast genomfört
ungdomsprogrammet i Husby. Ungdomsprogrammet i Rinkeby
kommer att äga rum under hösten. Det går därför inte att utvärdera
ungdomsprogrammet i Rinkeby eller övriga verksamhetsområden.
Summer bootcamp som pågått under sommaren inkluderas inte
heller i denna utvärdering då aktiviteterna sträcker sig in i
juli/augusti med efterföljande utvärderingar. Planeringen av
Kistaloppet och Lilla Kistaloppet pågår planenligt. Den nya
aktiviteten Think Big Lectures planeras i samarbete med Framtidens
hus och förväntas genomföras med första tillfället preliminärt i
oktober.
Ungdomsprogram
Ungdomsprogrammet som äger rum i Rinkeby under hösten och
Husby under våren, kombinerar löpträning i grupp, workshops och
mentorskap och ger ungdomar verktyg till en hälsosam livsstil och
redskap att nå personliga livsmål.
Sammanfattande bedömning
Både föreningen och förvaltningen anser att det förväntade
resultatet om att öka barn och ungas intresse för rörelse och fysisk
aktivitet är nådd. Löparakademin arrangerade även
ungdomsprogrammet med jämn könsfördelning i Husby.
Avvikelser under perioden
Ett par planerade workshops i ungdomsprogrammet behövde
genomföras utomhus vilket bidrog till ett annat upplägg än tidigare
år. Den avslutande tävlingen Kungsholmen runt, kunde inte
genomföras som tidigare år utan fick istället genomföras lokalt i
stadsdelsområdet för den mycket begränsade löpargruppen.
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Rinkeby Folkets Hus
Partnerskapet med Rinkeby Folkets Hus (RFH) inleddes den 25
september 2018 och löper fram till den 30 september 2021.
Partnerskapet syftar till att öka trygghet och delaktighet bland
invånare i Rinkeby.
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Under 2021 delfinansierar stadsdelsförvaltningen verksamheten
med 1 350 000 kr. Utfallet för första halvåret visar på en budget i
balans. Hälften av stadsdelsförvaltningens bidrag har använts till att
finansiera lönekostnader i de tre olika verksamhetsområdena.
Inom Unga vuxna har stödet även nyttjats till aktiviteter såsom
tjejkvällar, inspirationsföreläsningar, studentmiddagar samt
studiemässa. Utfallet visar på ett överskott som de andra två
projekten har tagit del av.
Inom Mötesplats för barn och föräldrar har medlen finansierat
föräldraträffar, dialogmöten, pysselakuten, studiebesök samt
utomhusaktiviteter.
Inom Demokrati och digitalisering har stödet från
stadsdelsförvaltningen även täckt upp kostnader i samband med
föreningsnätverk, läsfrämjande träffar, informationscentral och
digital hjälp.
På grund av rådande situation med covid-19 har föreningen behövt
ställa om vissa aktiviteter till att vara digitala. Dessa har inte varit
välbesökta och utfallet är därför lägre i jämförelse med budgeten för
aktiviteterna föräldraträffen och dialogmöten. Medel har
omfördelats mellan verksamheterna för att möta deltagarnas
efterfråga.
Partnerskapet består av tre verksamhetsgrenar: mötesplats för barn
och föräldrar, verksamhet för unga vuxna 19–25 år och
demokratiutveckling med inriktning på digitalisering.
Verksamhetsgrenarna utgår från fem resultat att uppnå. Dessa är
ökad trygghet, minskad rekrytering till kriminella grupper, stärkt
demokrati, ökad delaktighet och ökat valdeltagande.
Mötesplats för barn och föräldrar
Syftet med verksamheten är att stärka föräldrar som vårdnadshavare
och öka förtroendet för den service som samhället erbjuder genom
öppen verksamhet för småbarnsföräldrar. Aktiviteterna omfattar
diskussioner i samband med fika, filmvisning, föreläsningar,
kulturaktiviteter och föräldragympa.
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Demokratiutveckling med inriktning på digitalisering
Syftet med verksamheten är att nystartade föreningar och nätverk
ska få ökade kunskaper om att agera och kommunicera i
demokratiska former. Aktiviteterna omfattar utbildning, information
och erfarenhetsutbyte om digitalisering samt ökad kunskap om
invånares demokratiska rättigheter med syfte att öka valdeltagande.
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Unga vuxna
Syftet med verksamheten är att nå unga vuxna som varken arbetar
eller studerar för att de ska få en meningsfull framtid och uppnå
egen försörjning. Aktiviteterna omfattas yrkes- och
branschinformation inom digital kommunikation och kontakter med
företag.
Sammanfattande bedömning
Förvaltningens bedömning är att de aktiviteter som genomförts
inom partnerskapet kan på sikt bidra till positiva effekter för
målgruppen. Samarbetsparterna har under våren tagit fram en
verksamhetsplan med mer konkreta och mätbara indikatorer och
resultat som kommer att användas inom ramen för partnerskapet
under hösten. Förvaltningen ser också ett behov av att föreningen
når ut till fler ungdomar som utgör en del av verksamheternas
målgrupp.
Avvikelser under perioden
Den pågående pandemin har inneburit en del förändringar i den
planerade verksamheten. Bland annat har föreningen planerat fler
utomhusaktiviteter för att möta restriktioner samt begränsat antalet
deltagare vid varje tillfälle. De digitala träffarna har inte varit lika
välbesökta som fysiska aktiviteter som hållits på plats.

Shanta Idrottsförening (Shanta IF)
Partnerskapet med Shanta IF inleddes den 11 oktober 2018 och
löper till och med den 31 december 2021. Syftet med partnerskapet
är att anordna nationaldagsfirandet i Rinkeby.
Under 2021 delfinansierar stadsdelsförvaltningen verksamheten
med 200 000 kronor.
Utfallet visar ett underskott om 210 kr som föreningen själva
bekostat. Den större delen av stadsdelsförvaltningens anslag har
finansierat projektledarens arvode. Andra kostnader som
uppkommit är arvode till artister, video- och ljudteknik, produktion
och utrustning för sändning samt tryckkostnader.
Föreningen har uppmärksammat och firat Sveriges nationaldag den
6 juni på Rinkeby torg sedan 2012 och i IOP med förvaltningen
sedan 2019.
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Nationaldagsfirandet
Nationaldagsfirandet den 6:e juni på Rinkeby torg erbjuder boende i
Rinkeby med omnejd en positiv familjefest med ett varierat innehåll
av tal och kulturinslag.
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Sammanfattande bedömning
Förvaltningen bedömer att Shanta IF anpassade sin verksamhet
utifrån rådande förutsättningar med smittspridning och restriktioner
och att nationaldagsfirandet erbjöd ett rikt utbud av programinslag.
Det är en stor utmaning att helt ersätta en folkfest på Rinkeby torg
där människor möts och samtalar med varandra med en
livesändning på Facebook.
Avvikelser under perioden
På grund av rådande omständigheter sändes i år
nationaldagsfirandet digitalt på Facebook Live från bottenvåningen
i Rinkeby Folkets Hus. Nationaldagsfirandet lockar normalt
tusentals människor till Rinkeby torg.

Studiefrämjandet
Partnerskapet mellan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och
Studiefrämjandet inleddes i juli 2018 och löpte ut den 31 december
2020 men förlängdes med sex månader till och med juni 2021 på
grund av budgetöverskott. Under våren 2021 har föreningen slutfört
resterande aktiviteter som inte kunde genomföras på grund av
covid-19 under 2020. De förväntade resultaten som redovisas nedan
baseras på dessa resterande aktiviteter.
Syftet med överenskommelsen om preventivt föräldraskapsstöd är
att Studiefrämjandet ska stärka föräldrar i sitt föräldraskap, öka
delaktigheten och inkluderingen i samhället samt stärka förtroendet
gentemot förvaltningen genom föräldraskapsstödjande
fortbildningsverksamhet som kompletterar förvaltningens
verksamhet.
Under andra halvåret 2021 delfinansierar stadsdelsförvaltningen
verksamheten med 737 243 kronor. Covid-19 påverkade
föreningens verksamheter under föregående år och alla aktiviteter
kunde inte genomföras, därav beviljade förvaltningen att överskottet
från 2020 kunde nyttjas under perioden januari-juni 2021.
Överskottet från 2020 om 761 951 kr redovisas nedan.
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Utfallet för första halvåret visar ett överskott i jämförelse med
budgeten. Covid-19 har lett till att föreningen ställt om fysiska
träffar till träffar på distans. Färre fysiska träffar har medfört lägre
lokalkostnader, arvoden till föreläsare och uteblivna
utbildningsmaterial, förtäring- och barnpassningskostnader.
Verksamhetens kostnader består till stor del av lönekostnader och
arvoden till ledare och föreläsare. Mindre kostnader såsom
administrationskostnader och lokalkostnader förekommer också.
Föreningen har 890 889 kr kvar att tillgå under andra halvåret.
Beloppet består av överskottet från 2020 och medel för 2021.
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Under perioden 1 januari till 30 juni i år har Studiefrämjandet
fokuserat på verksamhetsområdet föräldraskapsutbildningar och
inom ramen för detta anordnat studie-och fördjupningscirklar,
nätverksträffar, föreläsningar och utbildningar på olika nivåer.
Cirklarna innefattar folkbildningskunskap, IT-verktyg, pedagogik
och utbildning i materialet ”Älskade barn” och ”Kärlek och
gränser”. Vidare har information om föräldrarådgivningens
verksamhet samt övrig information från förvaltningens
verksamheter som öppna förskolan och förskolan spridits under
träffarna.
Samtliga förväntade resultat inom ramen för partnerskapet bidra till
fyra övergripande mål om att: öka föräldrars kunskap om deras
rättigheter och skyldigheter, öka föräldrars kunskap om barn och
ungdomars behov och rättigheter, öka föräldrars deltagande i
familjehusens olika verksamheter och att öka förvaltningens dialog
med föräldrar i stadsdelsområdet.
Föräldraskapsutbildningar
Föräldraskapsutbildningarna kompletterar förvaltningens
verksamhet i att stärka föräldrar i sitt föräldraskap, öka
delaktigheten och inkluderingen i samhället samt stärka förtroendet
gentemot förvaltningens verksamheter.
Sammanfattande bedömning
Studiefrämjandet har inom ramen för IOP-överenskommelsen nått
ut till ett stort antal föräldrar i stadsdelsområdet. Dock bedömer
förvaltningen att det finns utvecklingspotential vad gäller att följa
upp närvaro av kursdeltagare och kursintyg i olika utbildningar då
det skulle underlätta för parterna att hålla reda på om deltagare är
unika eller inte.
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Sammanlagt bedöms det att Studiefrämjandet har uppnått samtliga
förväntade resultat inom ramen för partnerskapet. Trots att de
förväntade resultaten uppnåtts är det sammantaget inte möjligt för
förvaltningen att bedöma om aktiviteterna bidragit till
partnerskapets övergripande mål. Detta beror på att föreningen
endast fört statistik över antal deltagare men inte utvärderat
aktiviteternas innehåll. Förvaltningen bedömer att det vore
fördelaktigt för föreningen att ta fram för- och efterstudier av
föräldrars kunskap om barn och ungdomars behov och rättigheter i
samband med att de deltar i utbildningar och studiecirklar.
Avvikelser under perioden
På grund av pandemin har Studiefrämjandet behövt anpassa sin
verksamhet. Inga aktiviteter har behövt ställas in. En omställning
från fysiska träffar till digitala träffar har gjorts. Inom ramen för
samarbetet ska det även finnas en projektmedarbetare stationerad på

Tjänsteutlåtande
Dnr RK 2021/468
Sida 14 (15)

familjehuset i Rinkeby minst en dag i veckan. På grund av
pandemin har detta inte varit möjligt.

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. Programmets
fokusområden används för att utvärdera de effekter som IOPaktiviteterna eventuellt haft för jämställdhet i stadsdelsområdet.
Sammantaget bedömer förvaltningen att IOP:er har arbetat för att
bidra till ett mer jämställt stadsdelsområde. Detta i synnerhet vad
gäller målen: jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk
jämställdhet, likvärdig välfärd och service och jämställd utbildning
har partnerskapen varit framgångsrika med att nå ut till såväl män
som kvinnor. Dock bedömer förvaltningen att det vore bra om fler
kvinnor nåddes inom ramen för en mer jämställd hälsa i stadsdelen.
Vad gäller målen att minska mäns våld mot kvinnor och jämn
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet bedömer
förvaltningen att det finns ett behov av att nå ut till fler invånare, i
synnerhet män.
Flera av partnerskapens verksamhetsplaner redogör för att de ämnar
genomföra aktiviteter som är särskilt riktade till kvinnor, dock är
det endast ett fåtal föreningar som påbörjat dessa aktiviteter trots att
vissa partnerskap varit verksamma sedan januari 2021.
Förvaltningen bedömer att det finns ett behov för att verksamhet
som riktar sig särskilt till kvinnor ska vara löpande och inte endast
en tillfällig aktivitet som bockas av under partnerskapets gång.
Sammantaget bedömer förvaltningen 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 effekt på jämställdhet i stadsdelsområdet.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen har under året fortsatt att utveckla arbetet med IOPsamverkansformer. Bland annat har en ny förvaltningsövergripande
funktion som IOP-och föreningsbidragssamordnare upprättats.
Förvaltningen ser över arbetssätt och struktur för arbetet samt
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ingången till förvaltningen ytterligare underlätta kontakten med
civilsamhället i stadsdelsområdet.
Sammantaget bedömer förvaltningen att det finns
utvecklingsmöjlighet att redan i IOP-överenskommelserna
konkretisera målsättningarna. Detta kommer att underlätta för
verksamheterna och mäta dess konkreta effekter på målgrupperna
och stadsdelsområdet. I ett sådant arbete skulle förvaltningen kunna
ta fram konkreta och mätbara indikatorer för att enklare kunna
genomföra uppföljningen av de förväntade resultaten. Detta skulle
kunna möjliggöra ytterligare utväxling mellan förvaltningen och
föreningarnas målgrupper. Det skulle även underlätta uppföljningen
av partnerskapens verksamhet om samtliga överenskommelser och
verksamhetsplaner gjordes mer enhetliga.
Stadsrevisionen har granskat stadens styrning och uppföljning av
IOP (Projektrapport nr 3/2021). De nämnder som ingick i
granskningen är socialnämnden samt stadsdelsnämnderna EnskedeÅrsta-Vantör, Rinkeby-Kista och Farsta. Stadsrevisionens samlade
bedömning är att granskade nämnders styrning och uppföljning av
idéburet offentligt partnerskap behöver utvecklas för att
partnerskapen ska ge avsedd effekt på politiskt prioriterade
samhällsutmaningar.
I enlighet med stadsrevisionens granskningsrapport konstaterar
förvaltningen att det finns ett behov av att tydliggöra
grundprinciperna i IOP-överenskommelserna genom att beskriva
den gemensamma samhällsutmaningen som partnerskapet ska
angripa. I likhet med stadsrevisionen bedömer också förvaltningen
att en lokal skriftlig processbeskrivning för IOP som fokuserar på
hur förvaltningen bör inleda, genomföra och följa upp
partnerskapen, skulle bidra till mer transparens, spårbarhet, och ett
enhetligt arbetssätt.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger redovisningen
av samverkan med föreningar genom idéburet offentligt partnerskap
(IOP) gällande perioden 1 januari 2021–30 juni, till handlingarna.
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