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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Återrapportering av Idéburet offentligt
partnerskap

Föreningen Spånga Blåband, projekt Via kvinnor 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna redovisningen
av IOP med föreningen Spånga Blåband för 2021 och lägga den till
handlingarna.
Sammanfattning
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har ingått samarbeten med fem
föreningar i form av överenskommelser om idéburet offentligt
partnerskap. Denna redovisning gäller
samverkansöverenskommelsen med föreningen Spånga Blåband.
Föreningen har i stort uppfyllt de åtaganden som
överenskommelsen omfattar. Trots pandemin har föreningen
genomfört det planerade programmet för 2021, dock med vissa
begränsningar och anpassningar utifrån gällande restriktioner.
Förvaltningen förslår att stadsdelsnämnden godkänner
redovisningen av samverkansöverenskommelsen med föreningen
Spånga Blåband.
Bakgrund
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har ingått samarbeten med fem
föreningar i form av överenskommelser om idéburet offentligt
partnerskap (IOP). Syftet med IOP är att skapa långsiktiga
samarbeten med idéburna organisationer för att dessa i ökad
utsträckning ska kunna delta aktivt och bidra till stadens utveckling.
För Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är samverkan med
civilsamhället en del i det trygghetsskapande arbetet.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Fagerstagatan 15
Box 4066
16304 Spånga
Växel 08-50803000
Fax
spanga-tensta@stockholm.se
www.stockholm.se/spanga-tensta

I februari 2018 ingick stadsdelsnämnden en
samverkansöverenskommelse i form av idéburet offentligt
partnerskap med Spånga Blåband i syfte att tillsammans bedriva
verksamhet som ökar kvinnors organisering och egenmakt.
Överenskommelsen gäller från och med den 28 februari 2018 till
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och med den 28 februari 2020 med ett års förlängning, dock längst
till 28 februari 2023.
Ärendet
Samverkansöverenskommelsen med Spånga Blåband är en del i
stadsdelsnämndens trygghetsarbete och riktar sig särskilt till
kvinnor för att främja deras möjligheter till organisering och
egenmakt.
Spånga Blå Band arbetar inom projektet Via kvinnor för att öka
möjligheterna för kvinnor i utanförskap att delta i samhällsliv och
arbetsliv med målet att de ska få ett självständigt liv och nå
egenförsörjning. Föreningens mötesplats, TeSalongen, riktar sig
främst till kvinnor i närområdet i syfte att minska isolering och
skapa nätverk.
Föreningen Spånga Blåband ska genom Via Kvinnor arbeta med
följande:
1. En uppsökande verksamhet för att nå kvinnor i utanförskap
och ge kunskap om möjligheter att delta i samhällsliv och
arbetsliv. Många kvinnor saknar kunskap om de många
möjligheteter det svenska samhället ger kvinnor i dag.
Patriarkala strukturer gör att kvinnor stannar i hemmetoch
får svårt att ta sig ut till ett självständigt liv.
2. En stegförflyttande verksamhet för att ge stöd och
motivation till kvinnor i utanförskap hur de kan få ett
självständigt liv och nå egen försörjning.
3. Verksamheten ska ge rådgivning, kontakter, social
gemenskap och självtillit för egenmakt och eget aktörskap
4. Verksamheten ska ge kunskaper i jämställdhet, värdegrund,
arbetsmarknad, historia och geografisk orientering.
5. Verksamheten innehåller samtal och dialog kring relationer,
värden, samhälle, demokrati för ett aktivt medborgarskap i
närmiljön och vidare sammanhang.
Denna återrapportering bygger på de tre delrapporterna från
projektet Via kvinnor nr. 6-8 (bilaga 1-3) som omfattar
verksamheten 2021 och ekonomisk redovisning från Spånga
Blåbandsförening avseende IOP för 2021 (bilaga 4). Föreningen har
även inkommit med verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk
årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 (bilaga 5). Under
stora delar av 2021 kunde styrgruppsmöten och verksamhetsbesök
inte genomföras på grund av den rådande pandemin. I december
2021 genomfördes ett styrgruppsmöte tillika verksamhetsbesök.
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Under 2021 har TeSalongen/Via kvinnor varit öppen för besök och
aktiviteter under tisdagar kl. 13 00- 16 00 och onsdagar kl. 13 00 –
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15 00. En mindre grupp besökare har varit i lokalen på
Skäftingebacken 14-16 i Tensta; andra har erbjudits möjlighet att
ansluta sig digitalt via Zoom. Det har genomförts samlingar på
teman som hälsa, relationer och arbetsmarknad. Deltagarna har övat
svenska språket genom inköp och matlagning och dialog om kultur
och samhälle. Olika högtider har uppmärksammats, utflykter och
besök på andra ställen i staden har genomförts och verksamheten
har haft besök av bland annat riksdagsmän, arbetsförmedlare och
familjebehandlare. Programinriktningen har kommit till i dialog
med deltagarna. Antalet besökare sjönk under pandemin. Där
föreningen anger deltagarantal ligger det i snitt på 10 personer och
med 4-5 personer som deltar via digital länk. Verksamheten besöks
även av kvinnor boende i andra kommuner och stadsdelsområden.
Förening erhåller årligen 390 000 kr från Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd för åtagandena i samverkansöverenskommelsen.
Den största kostnadsposten avser personal för Via kvinnor och i
mindre omfattning kostnader för aktiviteter och lokal.
Sammanställning ekonomisk redovisning för IOP 2021.
Kostnad i kronor
under 2021
Löner, arvoden

342 113

Lokalhyror
Material

20 000
0

Resor

76

Förtäring

18 986

Köp av tjänster

47 303

IT, telefoni, porto

0

Annonser, trycksaker
Övrigt

0
0

Summa

428 478

Ärendets beredning
Ärendet har betetts inom avdelningen för ekonomi och kvalitet.
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Jämställdhetsanalys
Verksamheten riktar sig till särskilt utsatta kvinnor i enlighet med
överenskommelsen. Syftet är att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv. Befolkningen i
stadsdelsområdet har generellt sett avsevärt lägre förvärvsinkomst,
lägre förvärvsintensitet och högre ohälsotal än staden sammantaget.
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I stadsdelsområdet är kvinnors förvärvsinkomst lägre än männens,
förvärvsintensiteten är 10 procentenheter lägre än genomsnittet för
kvinnor och män i staden och ohälsotalen vad gäller kvinnor över
45 år markant högre. Innehållet i överenskommelsen syftar till att
jämna ut dessa skillnader och bör därför bidra till att minska
ojämställdheten mellan kvinnor och män i stadsdelsområdet och i
staden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen bedömer att föreningen Spånga Blåband i stort sett
har uppfyllt de åtaganden som överenskommelsen omfattar. Trots
pandemin har föreningen genomfört det planerade programmet för
2021, dock med vissa begränsningar och anpassningar utifrån
gällande restriktioner. Förvaltningen förslår att stadsdelsnämnden
godkänner redovisningen av samverkansöverenskommelsen med
föreningen och lägger den till handlingarna.

Victoria Callenmark
Stadsdelsdirektör
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stadsdelsförvaltning
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Bilagor
1. Projektrapport 6
2. Projektrapport 7
3. Projektrapport 8
4. Ekonomisk redovisning rörande IOP
5. Föreningens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk
årsredovisning och revisionsberättelse för 2021
6. Samverkansöverenskommelse IOP Spånga Blåband
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