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Ärendets beredning
Ärendet har, efter inhämtande av uppgifter från de olika verksamhetsområdena i Rinkeby
och Kista stadsdelsförvaltningar, utarbetats vid controllerstaben i Rinkeby stadsdelsförvaltning.
Information har givits till de fackliga organisationerna vid respektive förvaltningsgrupps
sammanträden i mars. Information har också lämnats till handikapprådet och pensionärsrådet som därmed givits tillfälle att lämna synpunkter i ärendet.

Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en
period av tre år. Av nämndens underlag ska framgå vilka frågor som påverkar verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden. Utgångspunkt ska vara analyser av förändringar i omvärlden samt analyser av den egna verksamheten med utgångspunkt från bl.a.
verksamhetsberättelsen.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Under denna rubrik ska nämnden ange de strategiska satsningarna hur nämnden bidrar till
att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål under treårsperioden.

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök
•

•
•
•
•

Satsningen på att utveckla arbetet med yrkesförberedande utbildningar kommer att
fortsätta. Detta kommer att ske tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar och utbildningsanordnare.
Arbetet med att korta ner bidragstider kommer att fortsätta.
För att minska ohälsotalen bland de bidragsberoende kommer satsningar på friskvård
som en del av arbetssökaraktiviteter och arbetsträning att genomföras.
Ett aktivt arbete ska bedrivas med att utveckla och förbättra introduktionen för flyktingar, med språkträning, samhällsinformation, motiverande samtal mm.
Kulturverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar ska prioriteras och syfta till
att öka integrationen.

Valfriheten ska öka
•

•

Förvaltningen kommer att utarbeta och förelägga stadsdelsnämnden ett förslag till
konkurrensplan. Planen ska innefatta vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas,
hur detta ska gå till och en tidplan.
Förvaltningen kommer att främja medarbetarnas intresse av att avknoppa och själva
driva verksamhet i privat regi.

Högre kvalitet i omsorgen
•
•

Den enskilde/anhörige ska vara mer aktivt deltagande vid utformandet av vården och
omsorgen om den enskilde.
Frågor rörande kost och nutrition och säker livsmedelshantering kommer att prioriteras inom äldreomsorgen, bl.a. genom att en dietist tillsätts.
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•
•
•
•

Kontaktpersoner för de äldre ska ha en helhetsbild av den äldres livssituation och
bistå den äldre med mer personliga tjänster.
Läsombudsverksamheten fortsätter i daglig verksamhet och i gruppbostäder.
Uppsökarteamen inom socialpsykiatrin motiverar personer av psykisk omsorg till att
söka det bistånd de har rätt till.
Inom verksamheterna för missbruk arbetar dubbeldiagnosteam med att på individnivå
möta målgruppens särskilda behov.

En trygg och snygg stad
•
•
•
•
•
•
•

Nämnden kommer att fortsätta sin satsning på stöd till våldsutsatta kvinnor och deras
barn samt också erbjuda män som utövar våld möjlighet att ändra beteende.
Samarbeta med Svenska Bostäder för att öka tryggheten för kvinnorna i stadsdelsområdet.
Rinkeby och Kista brottförebyggande råd ska fortsätta att utvecklas och samverka.
Trygghetsvandringar genomförs i nära samarbete med bostadsbolag, polis och medborgare.
Förvaltningen ska prioritera åtgärder för att minska okynnestrafiken på parkvägar.
Förvaltningen ska prioritera belysning på huvudgångstråk.
Handikapprådet ska ges möjlighet att ta del av och påverka i alla planfrågor och remisser som gäller ny- och ombyggnation i utemiljön.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt
•

Chefer för verksamheterna inom förvaltningen har ett direkt ansvar att genomföra
beslutad verksamhet inom givna tilldelade budgetramar.

Nämndens verksamhetsområde
För varje verksamhetsområde ska nämnden kvantitativt presentera och kommentera den
egna verksamhetens utveckling.
Förskola
Ett oförändrat barnantal beräknas under de närmaste tre åren inom det befintliga bostadsbeståndet i stadsdelsområdet.
I samband med att ett nytt bostadsområde i Kista (Kista gård) uppförs kommer behov av
nya förskolor att uppstå. Förvaltningen uppskattar behovet av förskoleplatser i Kista i ett
första steg till ca 100-125 platser. Bostadsförtätning planeras också i Rinkeby men det är i
dag svårt att beräkna behovet av nya platser.
Stadsdelsområdets förskolor har uppnått stadens mål angående barngruppernas storlek
varför arbetet kommer att inriktas på att behålla nuvarande barnantal.
Föräldrarnas önskemål gällande förskolornas pedagogiska och organisatoriska inriktning
ska stå i fokus för utvecklingen. Detta kommer främst att ske via en aktiv dialog med
föräldrar, förskoleenheternas föräldraråd samt föreningar.
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Kompetensförsörjning
Verksamhetens medarbetare i pedagogiskt barnarbete har minst barnskötarutbildning.
Förskollärarandelen är ojämn, hög i Rinkeby och lägre i övriga stadsdelar. Målet är andelen förskollärare i verksamheten ska öka. Uppfyllandet av detta mål kan komma att påverkas negativt av den förutspådda förskollärarbristen.
Särskilda utvecklingssatsningar
Ett treårigt utvecklingsarbete pågår kring följande områden:
• utveckling av det pedagogiska arbetssättet
• utveckling av organisation och arbetssätt vad gäller modersmålsstödet
• utveckling av organisation och arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd
Social omsorg
Barn- och ungdom
Arbetet fortsätter när det gäller att identifiera prioriterade målgrupper, tillvarata och samverka kring befintliga resurser på hemmaplan och prioritera arbetet med tidiga insatser.
Samverkan och utveckling av verksamhet tillsammans med landstingets olika enheter för
barn och ungdomar kommer att fortsätta. Här avses familjecentral, ungdomsmottagning
mm.
Mellan kommun och landsting finns ett övergripande samverkansavtal med fokus på barn
i behov av särskilt stöd, den s k BUS-policyn. Implementeringen av BUS-policyn i verksamheten kommer att fortsätta.
Att stärka och förbättra metoderna i att rekrytera familjehem är ett viktigt område för att
kunna prioritera utsatta barns och ungdomars behov och är därför en mycket angelägen
uppgift de närmast åren. Det är nödvändigt att löpande följa kostnadsutvecklingen när det
gäller förhållandena mellan vård i egen regi på hemmaplan kontra köpt extern vård. Men
viktigt är också att hitta metoder/arbetssätt att söka värdera innehåll/kvalitet och effekter
av respektive biståndsinsatser.
Fältassistenternas uppsökande och förebyggande arbete för ungdomar i åldrarna 13 – 18
år i syfte att främja ungdomarnas psykosociala hälsa och utveckling kommer att fortsätta.
Arbetet utförs i miljöer där ungdomar vistas i såsom skola, ungdomsgårdar, gator och torg
samt på nya arenor som Internet.
Arbetet med att ta fram saklig information kommer att fortsätta om vad olika insatser
innebär och vilka resultat som kan förväntas kunna delges de hjälpsökande i syfte att underlätta ställningstaganden som i sin tur ligger till grund för beslut. Arbetet med att systematiskt dokumentera erfarenheter av olika insatser och på vilka sätt dessa bidrar till det
sociala arbetets resultat kommer att fortsätta. Kunskapsspridning inom organisationen är
av vikt för långsiktig framgång.
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Arbetet med ”Ung och trygg på Järva” för stadsdelarna Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta
kommer att fortsätta. Förvaltningens samordnare (drog- och brottsförebyggande arbete)
ingår i en arbetsgrupp som arbetar med kontinuerlig kartläggning i syfte att identifiera
problembilden i Järva och utifrån den föreslå relevanta åtgärder. Samordnarna/ koordinatorerna för det drog- och brottsförebyggande arbetet från respektive stadsdelar, samordnare för ”Ung och Trygg på Järva” och en närpolis ingår i arbetsgruppen.
Brottsförebyggande råd
Arbetet med att utveckla de brottförebyggande råden fortsätter. Rinkebys företagarförening erbjuds plats i Rinkebys lokala brottsförebyggande rådet. De ska erbjudas utbildningar och åtgärder som syftar till att öka tryggheten och därmed attraktiviteten för företagare att vistas och nyetablera sig i Rinkeby. I Kista har två operativa arbetsgrupper bildats för att effektivisera rådets arbete, centrumgruppen/ offentliga miljöer och bostadsgruppen där representanter från förvaltningen, bostadsbolagen, närpolis och centrumledning ingår.
Barns behov av skydd och bistånd i övrigt måste prioriteras, för att i möjligaste mån tillförsäkras god hälsa och positiv utveckling. Vid planering av insatser ska kostnad kontra
kvalitet vägas in. Insatser sent i livet är ofta kostsamma, det är därför nödvändigt att fortsätta det långsiktiga strategiska arbete med att ställa om verksamheterna från ett efterfrågansstyrt och reparerande till ett offensivt och förebyggande arbetssätt för att över tid
kunna bevara en budget i balans.
Fortsatt fokus under kommande åren är att ytterligare minska kostnaderna för placeringar.
Medarbetarna har en mycket hög grad av kostnadsmedvetenhet och samtliga ärenden där
insats bedöms kunna komma ifråga blir i ett tidigt skede föremål för diskussion kring
vilken insats som kan antas vara den mest kostnadseffektiva.
Under kommande budgetperiod kommer följande områden också att prioriteras:
• Fortsatt samverkan med skolan
• Motverka kriminaliteten i samverkan med andra samarbetspartners
• Fortsatt utveckling av insatser på hemmaplan.
Missbruk
Samarbetet med Landstinget och andra aktörer för vuxna missbrukare kommer fortsätta
att utvecklas. Ur klientperspektiv är det viktigt att ha nära till både medicinsk behandling
och psykosociala insatser för att få bästa möjliga stöd i att klara ett drogfritt liv.
Det är viktigt med helhetssyn på individen och att metoder i motivationsarbetet utvecklas
vidare.
Inom verksamheterna för missbruk arbetar dubbeldiagnosteam med att på individnivå
möta målgruppen särskilda behov. Insatserna kommer även under kommande budgetperiod att vara individriktade med ett nära samarbete med socialpsykiatri och landsting.
Arbetet med att utveckla drogpolitiska handlingsprogram med fokus på barn och ungdomar kommer att fortsätta i stadsdelarna.
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Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning
Uppsökarteamet inom socialpsykiatrin motiverar personer med psykisk omsorg om personer med funktionsnedsättning till att söka det bistånd de har rätt till. Samarbete med
landstinget sker genom regelbundna möten med den Öppna psykiatriska mottagningen
samt landstingets Mobila team. Arbetet kommer att fortskrida som tidigare även kommande budgetperiod.
I Kista gård planeras 600 nya bostäder. Verksamheten socialpsykiatri har anmält behov av
8-12 anpassade bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning i behov av omsorg. I första hand egna små lägenheter med tillgång till gemensam lokal där personal
också kan finnas.
Hemlöshet och ”Tak-över-huvudet-garanti”
Arbetet med att stärka tryggheten i boendet och förhindra vräkningar av både ensamstående vuxna och barnfamiljer och kommer att vidareutvecklas genom samarbete med hyresvärdar och utveckling av ett särskilt stöd till vissa utsatta barnfamiljer.
Arbetet med bostadslösa sker i första hand på individnivå. I planering som görs med den
enskilde ingår att se över boendesituationen och planera för ett ”eget” boende utifrån den
enskildes situation och möjligheter.
Det finns behov av att se över boende på hemmaplan för hemlösa personer med missbruksproblematik med bemanning dygnet runt, förslagsvis 6-8 platser. Ett boende på
hemmaplan medför möjligheter att arbeta i närmiljön, med tätare klientkontakt för en
fortsatt vård och behandling vilket försvåras betydligt om klienten placeras utanför staden.
Vuxna
I den nya stadsdelsförvaltningen kommer verksamheten att ta vara på goda erfarenheter
från tidigare förvaltningar. Brukarna ska erbjudas likvärdig service, stöd och hjälp oavsett
inom vilken stadsdel de bor.
Ett strategiskt viktigt område är att det även framgent ska finnas en vårdkedja för vuxna
missbrukare som innefattar samlokalisering och samverkan med landstingets Beroendecentrum, utredning, olika former av behandling inklusive en hemmabaserad öppenvård
samt en fungerande eftervård. Stöd i form av tränings- och försökslägenheter utgör en
viktig del av eftervården tillsammans med andra rehabiliterande åtgärder i form av studier, praktik och arbete.
Prioriterade områden inom socialpsykiatrin är att vidareutveckla boendeformerna och
anpassat boende på hemmaplan samt att möta målgruppens behov av sysselsättning och
social samvaro med andra.
Samverkan med de brukarorganisationer som riktar sig till målgruppen kommer att intensifieras. Syftet är att ännu bättre tillgodose målgruppens behov alla dagar i veckan.
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Förvaltningen kommer att fortsätta med att vidareutveckla arbetet för kvinnofrid med
utgångspunkt från den värdegrund och de arbetssätt, som projektet Järva kvinnofrid har
utformat.
Försörjningsstöd och arbetsmarknad
Arbetet fortsätter med att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Av stor vikt är även
fortsatta insatser för vuxna och unga vuxna i form av studie- och yrkesvägledning, utbildning samt matchning till riktiga jobb. Ett gemensamt synsätt hos medarbetarna inom ekonomiskt bistånd är viktigt, så att arbete ses som ett första alternativ till egen försörjning.
Andra myndigheters effektiviseringar kan bidra till en ökning av ärenden. Försäkringskassans halveringsmål är kanske det mest tydliga exemplet på detta. Här spelar den tidigare
lokala samverkan mellan myndigheterna en central roll för att den enskilde ska få rätt
hjälp av rätt myndighet.
Inom ekonomiskt bistånd kommer arbetet med ASI (strukturerad bedömningsmetod) att
fortsätta att utvecklas. Målet är att utveckla ett stöd och ett verktyg för handläggarna att
kartlägga klientens situation och förändringsbenägenhet.
Kontaktytorna både mot privata och offentliga arbetsgivare ska öka. Samarbete med näringslivet är nödvändigt, både med tanke på en eventuell framtida anställning och med
hänsyn till det ständiga behovet av nya praktikplatser.
Satsningen på att utveckla arbetet med yrkesförberedande utbildningar kommer att fortsätta. Detta kommer att ske tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar och utbildningsanordnare. Särskilda insatser för analfabeter är ett annat viktigt utvecklingsområde.
Arbetet med att upprätta individuella arbetsplaner för klienterna med planering och ansvarsfördelning mellan olika parter ska utvecklas.
Arbetslösheten bland ungdomar är fortsatt hög och denna grupp kommer att prioriteras i
syfte att förebygga långvarigt bidragsberoende.
Ett aktivt arbete ska bedrivas med att utveckla och förbättra introduktionen, med språkträning, samhällsinformation, motiverande samtal mm. Detta ska knytas till individens bakgrund vad gäller yrkes- och utbildningsområde. Förvaltningen planerar också att fortsätta
metodutveckling och sträva efter nära samarbete med skolor, arbetsförmedlingen och
andra aktörer.
Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
Trots tidigare genomförda avvecklingar av servicehus och omstrukturering av servicehus
till Seniorboende finns inom stadsdelsområdet fortfarande ett visst överskott av service-
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huslägenheter. För att kunna uppnå en balans i förhållande till behovet inom äldreomsorgen är det nödvändigt att även fortsättningsvis följa utvecklingen av efterfrågan av
såväl servicelägenheter som boende med heldygnsomsorg och i samband därmed också se
över om det är möjligt att kunna förändra inriktningen inom befintliga boendeformer till
efterfrågat behov.
Inom Kista servicehus finns ledig kapacitet genom att ett antal servicehuslägenheter är
tomma. Förvaltningen kommer att se över möjligheten att där kunna omstrukturera tomma lägenheter till gruppboende med heldygnsomsorg. Förvaltningen har i nuläget inte
något vård- och omsorgsboende med specifik inriktning, ett s.k. profilboende, men har för
avsikt att under år 2007 undersöka om det finns intresse för någon form av sådant boende.
I arbetet med att utforma eventuella profilboenden ska erfarenheter från Rinkeby tas tillvara.
I syfte att uppnå ett så kostnadseffektivt lokalutnyttjande som möjligt, arbetar förvaltningen med att inventera samtliga tillgängliga lokaler för äldreomsorgens verksamheter. Förhoppningen är att medel som är bundna i lokalkostnader i stället skall kunna användas till
att utveckla service och omvårdnad och därmed öka livskvaliteten för de äldre i stadsdelen.
Enligt kundvalsmodellen har den äldre rätt att välja utförare. Inom äldreomsorgen i stadsdelsområdet har detta medfört att allt fler väljer anhöriga som utförare och allt tyder på att
denna tendens kommer tillta under de närmaste åren. Anhöriganställningar är en mycket
kostnadskrävande vårdform vilket kommer att påverka äldreomsorgens kostnader till en
högre nivå.
En allt större del av framtidens äldreomsorg kommer att bedrivas inom hemtjänstens
verksamhetsområde då allt fler äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov väljer att
bo kvar i den egna bostaden. För att klara de ökande vårdbehoven behöver stödinsatserna
i det ordinära boendet utvecklas och nya arbetsformer arbetas fram. Förvaltningen arbetar
för att det ska finnas ett varierat utbud av insatser som gör det möjligt för de äldre som så
önskar att bo kvar i den egna bostaden. Förvaltningen har beviljats statliga stimulansmedel för en arbetsterapeut vars arbetsområde ska vara riktat mot de äldre som bor i ordinärt
boende. En arbetsterapeut med denna inriktning innebär ett stort stöd för biståndshandläggarna när de ska bedöma äldre personers behov av insatser och utgör även ett värdefullt stöd för personalen inom hemtjänsten, inte minst vad gäller att ge handledning. För
att klara de ökande vårdbehoven och det därmed allt mer fysiskt tunga arbetet för hemtjänstpersonalen kommer en arbetsterapeut att vara en ovärderlig tillgång bl a för metodutveckling omfattande såväl omvårdnadsarbetet som tillvaratagandet av de kvarvarande
funktionerna hos de mest sjuka i eget boende. Ökat nyttjande av teknik, IT och telefoni
måste också till för att underlätta arbetet inom vården. Ett utökat samarbete med landstinget blir allt viktigare i det vardagliga omsorgsutförandet.
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Informationen till de äldre som ansöker om bistånd ska utvecklas. De äldre ska få grundlig information om äldreomsorgens olika omsorgsformer och specifika hjälpinsatser.
Statliga medel har erhållit för ett kontaktmannaprojekt inom hemtjänsten. Ett arbete med
kontaktpersoner för de äldre har påbörjats där uppdraget är att ha en helhetsbild av den
äldres livssituation och bistå den äldre med mer personliga tjänster. Kontaktpersonernas
uppdrag ska tydliggöras och kompetensutveckling erbjudas.
Förvaltningen har erhållit stimulansbidrag för att stödja anhöriga som vårdar sina närstående samt för insatser med fokus på matens betydelse för de äldres hälsa och livskvalitet.
Att tillsammans med brukare är förvaltningens avsikt att kartlägga behovet av anhörigstöd
och utifrån detta hitta nya metoder för att stödja anhöriga i det internationella stadsdelsområdet Kista. Med en ny handlingsplan som grund kommer förvaltningen söka ytterligare stimulansbidrag för det fortsatta arbetet.
Frågor rörande kost och nutrition och säker livsmedelshantering är stora och viktiga områden inom äldreomsorgen och arbetet med dessa frågor kommer att prioriteras bla genom
att en dietist tillsätts. Förvaltningen har beviljats stimulansbidrag för en dietist på halvtid
som tillsätts under 2007.
Verksamheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning kommer att fortsätta
utveckla fler vårdalternativ för barn, ungdomar och vuxna. Att skapa en varierad och individanpassad öppen hemmabaserad vård som ett komplement till institutionsvård är ett
prioriterat område. Omsorg om personer med funktionsnedsättning ska även i fortsättningen ha möjlighet att välja utförare eller vårdgivare.
Tillgänglighet, delaktighet och bemötande är ledord för arbetet inom omsorgen om omsorg om personer med funktionsnedsättning. Läsombudsverksamheten fortsätter i daglig
verksamhet och i gruppbostäder. Arbetet med Lättläst och lättillgänglig information ska
vidareutvecklas. Lättlästverksamheten kommer även att vidareutvecklas i syfte att stimulera behovet av olika kulturella upplevelser, såsom konst, bild och musik ur ett mångkulturellt perspektiv. Brukarna ska mötas av arbetssätt, stöd och hjälp så att de känner att
personalens bemötande är ett stöd och en trygghet i vardagen oavsett vilken personal de
vänder sig till eller får kontakt med. Inom verksamheterna fortsätter arbetet med att skapa
rutiner för frågor gällande gott bemötande, förhållningssätt och värdegrunder.
Som en del i arbetet med att stärka kvaliteten i omsorgsverksamheterna och göra den enskilde/anhöriga mer aktivt deltagande vid utformandet av vården och omsorgen om den
enskilde, ser förvaltningen vidareutvecklingen av genomförandeplanerna som ett prioriterat område. Inriktningen är att dessa planer skall vara så tydliga att utförarna skall kunna
tillmötesgå brukarnas behov och deras önskemål.
Förvaltningen fortsätter att se över möjligheten att få tillgång till nya gruppbostäder och
servicelägenheter i den nyproduktion av bostäder som pågår i Kista Gård.
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Kompetensutveckling: äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning
Införandet av nya dokumentationssystem avseende såväl hälso- och sjukvården som den
sociala dokumentationen innebär ett utökat datautnyttjande för medarbetarna inom verksamheten. Utbildningar för medarbetare inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg i såväl övergripande datakunskap som i grundläggande datakunskaper och vårdsvenska har genomförts och fortgår. Medarbetarna kommer även i ett
senare skede att få utbildning i hur dokumentationen skall utföras.
Integration och flyktingmottagning
Flyktingmottagningen beräknas fortsätta att öka år 2008 och framåt vilket ställer höga
krav på verksamheten som hela tiden måste vara flexibel och anpassas utifrån rådande
förutsättningar. Därmed kommer kostnaderna att öka under år 2007 och 2008. Staden får
ersättning via staten genom en schablon och förvaltningen i sin tur får motsvarande 30 %
av schablonen. Förvaltningen bedömer att 50 % av schablonen är mer en rimligt för att
klara målen med verksamheten.
Flyktingmottagningens uppdrag är att flyktingar ska bli självförsörjande genom arbete
eller studier under introduktionstiden samt erbjudas samhällsinformation och studera
svenska. Det är angeläget att flyktingmottagningen lyckas i sitt uppdrag med att flyktingen ska bli självförsörjande under introduktionstiden för att därmed förhindra att flyktingen
blir bidragsberoende genom ekonomiskt bistånd.
En gemensam flyktingmottagning för Rinkeby-Kista kan komma att utvecklas under
2008.
Samhällsinformationen till invånarna ska samordnas och utvecklas. Detta kommer att ska
på tre sätt, e-tjänster och service via IT 24-timmarsmyndigheten, det personliga mötet och
kontakt via telefoni.
Arbetet med stadens mål att erbjuda en lättillgänglig konsumentvägledning till kunderna
fortsätter. Genom uppsökande verksamhet på platser som besöks av barn och ungdomar
ska konsumentinformationen till denna grupp utvecklas.

Investeringar
Några investeringar planeras inte inom verksamheten utöver nedan beskrivna investeringar i parker och grönområden.

Parker och grönområden
För perioden 2008 – 2010 har stadsdelsnämnden begärt medel för stadsdelen Rinkeby för
att bygga om tre gång- och cykelvägsavsnitt. Förslaget innebär separering av cykeltrafiken från gångtrafiken.
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En parkplan för Kista kommer att upprättas år 2007. Denna kommer att vara viktig även
vid planering av Kista Gård. I Kista finns ingen traditionell stadspark. Stadsdelsförvaltningen anser att ett utomordentligt läge för en sådan är kring kulturbyggnaden i Kista
Gård, där utrymme finns för en attraktiv park i sydsluttningen mot Hanstavägen. Denna
investering bör inrymmas i den totala exploateringsaffären.
I övrigt föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden föreslår att exploateringskontoret ska
inrymma i förslag till kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för 2008 – 2010 i prioritetsordning:
1. Lekparken Truddelutten (KFUM-parken) Kista.
2. Grönlandsparken.
3. Igelbäckens kulturreservat.
4. Pågående projekt Edvard Griegsgången mellan Husby Torg och Kvarnbacka.
Ovan redovisade projekt redovisas i bilagor till detta ärende.

Prioritering
Prioritering av investeringarna redovisas under rubriken Parker och grönområden.

Driftkostnadskonsekvenser av investeringar
Planerade investeringar innebär vid genomförande inte några förändringar i driftkostnaderna.

Lokaler
Några förändringar i lokalbeståndet planeras inte den närmaste tiden för förskola eller
äldreomsorgen. För övriga verksamheter och administration kommer lokaleffektiviseringar förhoppningsvis att kunna genomföras i samband med att den nya förvaltningen
inrättas.

