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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreningsstäd i samverkan över Järvafältet
Förslag till beslut
Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder godkänner denna ansökan om sammanlagt 7,5 mnkr under tre år från Järvalyftet för föreningsstädning på södra och norra
Järva.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör Rinkeby-Kista

Maria Häggblom
stadsdelsdirektör Spånga-Tensta

Sammanfattning
Sedan år 2002 har Spånga-Tensta stadsdelsnämnd drivit projektet, ”Tensta-Hjulsta Rent
och Snyggt”, som infattar föreningsstäd inom stadsdelsområdet. Projektet har bland annat
finansierats med medel från Storstadssatsningen och Stadsdelsförnyelsen.
I verksamhetsplanen för år 2008 gav Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd i uppdrag åt sin
förvaltning att planera och genomföra föreningsstäd. Verksamheten startade i april 2008.
Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar har diskuterat formerna för ett
gemensamt projekt för föreningsstäd i samverkan med bland annat Järvalyftet. Projektet
ska även sträva efter att få fastighetsägare på Järvafältet som samarbetspartners på samma
sätt som i projektet ”Tensta - Hjulsta rent och Snyggt”. Det är även önskvärt att företagare
på Järvafältet ansluter till projektet.
Projektet med föreningsstäd på Järva blir genom sina olika delar, områdesstädning, utbildning och information samt lokala föreningars deltagande och ansvar, en demokratioch integrationsprocess. Föreningsstäd skall skapa arenor för möten mellan många olika
etniska och kulturella grupper bland invånarna på Järva.
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Ansökan till Järvalyftet från Rinkeby-Kista sdf och Spånga-Tensta sdf
Sedan år 2002 har Spånga-Tensta stadsdelsnämnd drivit projektet, ”Tensta-Hjulsta Rent
och Snyggt”, som infattar föreningsstäd inom stadsdelsområdet. Projektet har bland annat
finansierats med medel från Storstadssatsningen och Stadsdelsförnyelsen.
I verksamhetsplanen för år 2008 gav Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd i uppdrag åt sin
förvaltning att planera och genomföra föreningsstäd. Verksamheten startade i april 2008.
Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar har diskuterat formerna för ett
gemensamt projekt för föreningsstäd i samverkan med bland annat Järvalyftet. Projektet
ska även sträva efter att få fastighetsägare på Järvafältet som samarbetspartners på samma
sätt som i projektet ”Tensta-Hjulsta rent och Snyggt”. Det är även önskvärt att företagare
på Järvafältet ansluter till projektet.
Ett övergripande mål med verksamheten är att verka för integration i bred mening. Integration är inte bara det att människor med annan kultur, annan religion och annat språk
integreras i svenskt vardagsliv och med svenska värderingar, utan lika viktigt är att olika
kulturer som kommit till Sverige integreras med varandra. Med gemensamma uppgifter,
föreningsstäd, miljöinformation och miljöutbildning i samarbete med föreningarna på
Järvafältet ska projektet bidra till att skapa kunskap och medvetenhet om miljön och hur
man bäst värnar den. I gemensamt arbete och i studiecirklar ska grunden läggas för ömsesidig respekt och samarbete för en gemensam miljö.
Föreningsstäd på Järva blir, genom sina olika delar, områdesstädning, utbildning och information samt lokala föreningars deltagande och ansvar, en demokrati- och integrationsprocess. Projektet lyfter fram föreningen som en viktig samarbetspart i informationsarbetet om miljöfrågor och i direkta insatser för miljön. De utbildningsinsatser som föreningarna själva ska bedriva för sina medlemmar, med stöd av t.ex. miljösamordnare och bildningsförbund, leder till ökad kunskap om viktiga samhällsfrågor. Kampanjdagar och informationsinsatser till omgivande samhälle om miljöfrågor och åtgärder för en bättre miljö ger föreningarna och deras medlemmar en möjlighet att profilera sig i arbetet med dessa viktiga frågor. Samarbete med områdesstäd, samarbete i informationsarbetet, samarbete
i utbildningsarbetet skapar arenor för möten mellan många olika etniska och kulturella
grupper bland invånarna i på Järva.
Föreningsstädningens mål och syften är:
- att genom projektet ge invånare i de deltagande stadsdelsområdena större möjligheter att påverka och ta ansvar för sin närmiljö och dess framtida utveckling
- att invånarna i de deltagande stadsdelsområdena får information och utbildning i
miljöfrågorna vilka har stor betydelse för den framtida utvecklingen, så väl i närområdet som nationellt och globalt
- att med ett gemensamt engagemang i miljöfrågorna skapa förutsättningar för integration och delaktighet

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 3 (5)

-

att attityder till nedskräpningen i stadsdelsområdena förändras
att skapa förutsättningar för en renare utemiljö
att informera om att nedskräpningen av Järvafältet är ett växande problem
att lära ut vilka effekter nedskräpningen har på både omgivande natur, parker, bostadsområden och medborgarnas upplevelse av sin närmiljö
att skapa en vilja bland föreningarna på Järvafältet att aktivt delta i arbetet med att
gör Järvafältet till ett renare och tryggare område
att deltagande föreningar erbjuds möjligheten att bedriva information och utbildning av föreningens medlemmar i miljötänkande och miljöarbete

Förutsättningar för deltagande föreningar
I projektet kan föreningar delta som bedriver utpräglat lokal verksamhet inom de berörda
stadsdelsområdena. Föreningarna ska uppfylla de formella kraven på demokratisk vald
styrelse, öppet medlemskap, stadgar, medlemsregister och vara registrerade med organisationsnummer samt bank-eller postgirokonto. Vidare är det en fördel om föreningens syfte
och mål är barns och ungdomars fritid.
De föreningar som deltar i projektet ansvarar för ett städområde som städas två gånger i
månaden. Önskvärt är att en förenings städområde också är en del av föreningsmedlemmarnas närområde, bostadsområde. En förening som deltar i projektet ansvarar för ett
städområde under ca 6 månader, från mitten av april till och med mitten av oktober, och
ska alltså städa detta område vid minst 12 tillfällen.
Projektets genomförande
Efter en introduktion där stadsdelsförvaltningarna informerar om målen för projektet,
metoder för genomförande av föreningsstädningen samt den uppföljning av städinsatserna
som ska göras, anmäler intresserade föreningar sitt intresse för att ta ansvar för ett städområde. Respektive förvaltning beslutar om vilka föreningar som skall städa i respektive
stadsdelsområde. Efter ett beslut om att en förening kan ansvara för ett städområde ska
föreningen utse en kontaktperson, städansvariga som har kontakten med projektets samordnare av föreningsstäd. Kontaktpersonen får en karta och information över det område
som deras förening ska städa. De får också information om den uppföljning (kontroll)
som kommer att genomföras av varje städområde efter varje städtillfälle. Vidare kvitterar
kontaktpersonen ut städmateriel som föreningen förfogar över och ansvarar för under
städperioden.
Varje område beräknas att årligen städas vid minst tolv tillfällen. Vissa speciella områden
kan behöva städas oftare men det sker i samförstånd med den förening som ansvarar för
det aktuella området. För varje städtillfälle erhåller föreningarna ett bidrag på 1 500 kronor.
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Föreningarna erbjuds möjligheten att genomföra informationsmöten och utbildningsinsatser i miljöarbete och miljöfrågor för att därigenom ge föreningsmedlemmarna kunskaper i
dessa dagsaktuella som framtidsinriktade frågorna i för vårt samhälle och för framtiden.
Stadsdelsförvaltningarna kommer att bidra till att föreningarna får goda förutsättningar för
att genomföra dessa informations- och utbildningstillfällen.
Organisation
Verksamheten leds av en styrgrupp med företrädare för Rinkeby – Kista och Spånga –
Tensta stadsdelsförvaltningar. Avsikten är att knyta fler aktörer till styrgruppen från till
exempel Fastighetsägare i Järva.
Stadsdelsförvaltningarna arbetar med att behålla nuvarande samarbetspartners som är
knutna till projektet, det vill säga trafikkontoret och idrottsförvaltningen samt några fastighetsägare, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Fabege, som sedan ett antal år redan
engagerat sig i arbetet. Det är även ett mål att få övriga fastighetsägare och affärsidkare att
delta i projektets finansiering och genomförande. Stadsdelsförvaltningarna arbetar också
med att skapa kontakter med Sollentuna – Kista Handelskammare, Lunda industriområde,
Rinkeby centrum samt Fastighetsägare i Järva. En samordnare ansvarar för kontakterna
med deltagande föreningar och renhållningsentreprenörer.
Kostnad och finansiering
Den totala kostnaden för Föreningsstäd i samverkan beräknas till c:a 4,0 mnkr per år.
Finansieringen förutsätter visst stöd och samverkan med nämnda fastighetsägare och berörda fackförvaltningar.
Kostnader
Städinsatserna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta beräknas till 1 900 000
kronor/år, i denna summa ingår material och miljökostnader.
En samordnare för Föreningsstäd i samverkan beräknas till 600 000 kronor/år.
Ytterligare 100 000 kronor reserveras för att ge möjlighet att påbörja föreningsstädning
även i stadsdelarna Akalla och Kista.
Kostnader för administration och förvaltningsinsatser, till exempel miljösamordnare,
600 000 kronor/år.
För utbildnings- och informationsinsatser, kampanjer och material till dessa aktiviteter,
650 000 kronor/år.
Dessutom en buffert, 200 000 kronor/år för övrigtkostnader så som insatser vid extra stor
nedskräpning efter olika högtider och andra akuta insatser för miljön i området,
Finansiering
För finansieringen föreslås Rinkeby – Kista och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder ansöka
tillsammans om 2,5 mnkr av Järvalyftet årligen under tre års tid med start 2008.
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Ansvaret för resterande finansiering delas mellan deltagande förvaltningar, fastighetsägare och övriga framtida samarbetspartners.
Kostnader för ordinarie barmarksunderhåll i Huby-Rinkeby och Tensta-Hjulsta
I stadsdelsområdena Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta är det för närvarande fyra stadsdelar som är aktuella för Föreningsstäd i samverkan. Aktuella stadsdelar i Rinkeby-Kista
stadsdelsområde är Husby och Rinkeby. I Spånga-Tensta stadsdelsområde är det stadsdelarna Hjulsta och Tensta. Kostnaden för den entreprenadupphandlade barmarksunderhållningen under sommarhalvåret i dessa stadsdelar är ca 4 mnkr, varav hälften utgörs av
trafikkontorets städning av gator och torg.

