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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Att demokratisera järvalyftet
Remiss av skrivelse (v) till kommunstyrelsen och yttrande över skrivelse (s) till nämnden

Förslag till beslut
1.

Tjänsteutlåtandet utgör svar på den remitterade skrivelsen till kommunstyrelsen

2.

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen till nämnden

3.

Omedelbar justering

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning
Ann-Margrethe Livh (v) har i en skrivelse till kommunstyrelsen med rubriken ”Demokratisera Järvalyftet” ställt åtta frågor eller krav. Dessa rör i huvudsak delaktighet för invånare och boende i de berörda stadsdelarna samt beslutsprocessen kring insatserna. Förvaltningen ger sin kommentar till respektive fråga/krav.
Vice ordföranden i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Abebe Hailu m.fl. (s) har i en skrivelse
till stadsdelsnämnden ställt två förslag; dels att förvaltningen redovisar de åtgärder som
ska bekostas av Järvalyftet, dels att förvaltningen fortlöpande redovisar planerade och
beslutade åtgärder inom ramen för Järvalyftet. Förvaltningen redovisar det projekt som
har påbörjats (Karriärcentrum), det projekt som är under beslut (Föreningsstäd) samt ett
antal projekt som är under diskussion. Förvaltningen kommer att fortlöpande informera
nämnden om pågående och planerade projekt inom ramen för Järvalyftet.
Bilagor
1. Demokratisera Järvalyftet, 2008-03-05, Skrivelse till KS av Ann-Margrethe Livh (v)
2. Skrivelse angående Järvalyftet, 2008-02-14, Skrivelse till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd av Abebe Hailu m.fl. (s)
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Remissbehandling
Kommunstyrelsen har för yttrande, senast den 23 maj 2008, remitterat en till kommunstyrelsen ställd skrivelse ”Demokratisera Järvalyftet” daterad den 5 mars 2008 av AnnMargrethe Livh (v) (bilaga 1). Skrivelsen till kommunstyrelsen har remitterats till stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd gav den 14 februari förvaltningen i uppdrag att bereda en
till nämnden ställd skrivelse ”Skrivelse angående Järvalyftet” daterad den 14 februari
2008 av vice ordföranden Abebe Hailu m.fl. (s) (bilaga 2).

Skrivelserna
Skrivelsen till kommunstyrelsen
Ann-Margrethe Livh delar i väsentliga avseenden målsättningen med Järvalyftet men är
kritisk till genomförandet. Hon saknar boendemedverkan och boendeinflytande samt att
inte erfarenheterna från tidigare satsningar tas till vara. ”Det går inte att lyfta ett område
om man samtidigt skär ner på viktiga basverksamheter”. Som exempel härpå nämns nedläggning av kommunala skolor, besparing inom äldreomsorg, ungdomsverksamhet och
kultur, breddning av E18 och en urholkning av den lokala demokratin. ”Allt detta är åtgärder som sänker Järvastadsdelarna istället för att lyfta dem”. Mot denna bakgrund ställs
i skrivelsen åtta krav på och frågor till kommunstyrelsen. Dessa krav eller frågor återges
något förkortade nedan under rubriken ”Förvaltningens synpunkter” och med förvaltningens kommentarer i direkt anslutning härtill.
Skrivelsen till nämnden
Även Abebe Hailu m.fl. (s) betonar att de är överens med övriga partier om de övergripande målen för Järvalyftet, men saknar inflytande från lokala politiker och de boende
över hur målen för projektet formuleras eller hur delprojekten genomförs. I skrivelsen till
nämnden kritiseras även ”det faktum att man satsar projektpengar samtidigt som man drar
ned de reguljära budgetarna”. I skrivelsen hävdas att en långtgående delegation till stadsdirektören när det gäller att besluta om projektmedel inom Järvalyftet leder till att stadsdelsförvaltningen sitter inne med mer information än stadsdelsnämnden när det gäller
olika åtgärder i stadsdelsområdet. Skrivelsen utmynnar i två förslag.
1. Att förvaltningen redovisar åtgärder som ska bekostas av Järvalyftet till stadsdelsnämnden snarast.
2. Att förvaltningen till nämnden fortlöpande redovisar planerade och beslutade åtgärder inom ramen för Järvalyftet.

Järvalyftet
Järvalyftet är ett särskilt projekt inom staden som genomförs under kommunstyrelsens
ledning. Projektet syftar till att rusta upp boendemiljöer och bryta segregationen i stadsdelarna runt Järvafältet. Målet är också att öka de berörda områdenas attraktivitet för boende
och näringsliv. Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp som leder arbetet.
Stadsdirektören har med kommunstyrelsens bemyndigande tillsatt en operativ styrgrupp
bestående av ledande tjänstemän inom olika delar av förvaltningen och inom andra rele-
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vanta områden. Programmet samordnas av stadsledningskontoret med en särskild projektledare som ansvarar för programmet. Utformningen bestäms i nära samarbete mellan bostadsbolagen, berörda tekniska förvaltningar och stadsdelsförvaltningar samt andra lokala
aktörer. Det är styrgruppen som ska bestämma den fortsatta inriktningen av Järvalyftet.
Järvalyftet finansieras genom en i bokslut 2006 angiven disposition av eget kapital om
200 mnkr. Därutöver bidrar de kommunala bostadsbolagen med finansiering av sina insatser. Åtgärderna ska vara begränsade i tid och inte finansiera reguljär verksamhet.

Förvaltningens synpunkter
Skrivelsen till kommunstyrelsen
De i skrivelsen till kommunstyrelsen ställda kraven eller frågorna återges här något förkortade med förvaltningens kommentarer i direkt anslutning.
1. Alla beslut ska tas i samråd med de boende. Pengar till andra verksamheter än bostadsbolagen ska fattas av stadsdelsnämnderna efter samråd med invånarna.
Förvaltningen: Kommunstyrelsen har att själv ta ställning till beslutsformerna för hur de
medel som avsatts för Järvalyftet ska disponeras.
2. Ta till vara erfarenheter av deltagande demokrati för alla invånare och utveckla nya
demokratiska mötesformer, seminarier m.m. för de boende.
Förvaltningen: Förvaltningen har ingen invändning mot att kommunstyrelsen närmare
utreder och lämnar förslag med denna inriktning.
3. Informationen om Järvalyftet ska vara tydlig och tillgänglig för alla, även ungdomar,
så att alla som bor i järvastadsdelarna kan vara med och diskutera och besluta.
Förvaltningen: Förvaltningen har ingen invändning mot att kommunstyrelsen närmare
utreder och lämnar förslag med denna inriktning. Beslut om hur skattemedel ska disponeras måste dock läggas hos valda personer där revisionsansvar och annat ansvar kan utkrävas.
4. Stoppa de planerade rivningarna och lyxrenoveringarna av Svenska Bostäders fastigheter i Husby och ge de boende ett avgörande inflytande.
Förvaltningen: Svenska Bostäders styrelse, styrelsen för Stockholms Stadshus AB samt
kommunstyrelsen ”äger” denna fråga.
5. Återställ den service i form av fungerande medborgarkontor, familjecentraler, bra
ungdomsverksamhet och tillgång till kultur som är en förutsättning för välfungerande
stadsdelar och goda levnadsvillkor för invånarna.
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Förvaltningen: Frågans formulering utgår ifrån att nämnda service har försämrats eller
tagits bort. Funktionen medborgarkontor finns kvar och har dessutom relativt nyligen
belönats med en kvalitetsutmärkelse. Förvaltningens syfte är att med stöd av medel från
Järvalyftet utveckla servicen vid medborgarkontoren ytterligare. Beträffande ungdomsverksamheten pågår en översyn i syfte att utveckla det förebyggande arbetet.
6. Decentralisera bostadsbolagen, låt hyresgästerna få makten i lokala styrelser.
Förvaltningen: Detta är en ägarfråga som hanteras av Styrelsen för Stockholms Stadshus
AB och berörda bostadsbolags styrelser samt kommunstyrelsen.
7. Upprustningen ska inte bekostas genom höjda hyror utan med bolagens ackumulerade
kapital.
Förvaltningen: Detta är en ägarfråga som hanteras av Styrelsen för Stockholms Stadshus
AB och berörda bostadsbolags styrelser samt kommunstyrelsen.
8. Redovisa hur mycket pengar som hittills satsats inom ramen för Järvalyftet, vart pengarna har gått och hur besluten om fördelningen av pengarna fattats.
Förvaltningen: Detta är en fråga för kommunstyrelsen att besvara.
Skrivelsen till stadsdelsnämnden
Skrivelsen till stadsdelsnämnden omfattar två frågor; dels att förvaltningen redovisar de
åtgärder som ska bekostas av Järvalyftet, dels att förvaltningen fortlöpande redovisar planerade och beslutade åtgärder inom ramen för Järvalyftet.
Den totala bilden av de åtgärder som görs inom ramen för Järvalyftet finns hos den politiska styrgruppen och den operativa styrgruppen samt hos projektledaren för projektet.
Åtgärder vidtas parallellt av bostadsbolagen, de tekniska förvaltningarna och de två berörda stadsdelsförvaltningarna. De åtgärder förvaltningen kan redovisa är de där förvaltningen själv är inblandad.
Hittills finns ett delprojekt att redovisa som det finns beslut om samt ett delprojekt som nu
lämnat utredningsfasen och befinner sig i beslutsfasen. Det förra rör Karriärcentrum och
det senare rör Föreningsstäd.
Karriärcentrum

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2008 att ge stöd inom ramen för Järvalyftet till en
verksamhet med syfte att ge ungdomar (16-19 år) ökade kunskaper om arbetsmarknaden,
genom praktik, föreläsningar och mentorsprogram. Fem gymnasieskolor runt Järvafältet
är involverade. Verksamheten drivs i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
och Kista Science City, och projektledaren är anställd av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
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Föreningsstäd

I verksamhetsplanen för år 2008 gav Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd i uppdrag åt förvaltningen att planera och genomföra så kallad föreningsstädning. Verksamheten är en
långsiktig satsning på bl.a. utbildning och delaktighet och ett förberedande arbete startade
i april 2008. Föreningsstäd drivs i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Totalkostnaden beräknas till 4 miljoner kronor per år. Av dessa medel söks delfinansiering från
Järvalyftet med 2,5 miljoner per år i tre år. Ett separat ärende med detta innehåll läggs
fram till beslut i stadsdelsnämnden parallellt med detta ärende.
Efter diskussioner med projektledaren för Järvalyftet under mars och april 2008 har stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta av projektledaren uppmanats att
inkomma med listor med förslag på åtgärder och aktiviteter lämpliga att rymmas inom
ramen för Järvalyftet. De båda förvaltningarna upprättar nu sådana listor som ska vara
projektledaren tillhanda senast den 14 maj. Förvaltningen kommer att redovisa denna PM
för nämnden när den upprättats.
Förslagen kommer bland annat att omfatta trygghetsskapande åtgärder (trygghetsvandringar), träffpunkter för äldre (bl.a. i Husby), vidgade satsningar inom ramen för medborgarkontoren samt upprustning av kolonilottsområdena på Järvafältet. Det senare omfattar
framförallt insatser som rör vatten, toaletter och elektricitet.
Förvaltningen kommer att fortlöpande informera nämnden om pågående och planerade
projekt inom ramen för Järvalyftet.

________________________

