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Till
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Rapport från projekt Järva rent och snyggt
2012 samt planering för 2013
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens planering för 2013 och
ansöka till Järvalyftet om 3,2 mnkr.

Maria Häggblom

ChristinaHeglert

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Sammanfattning
Under 2012 har Rinkeby - Kista och Spånga - Tensta stadsdelsförvaltningar
organiserat och administrerat föreningsstäd i stadsdelarna Akalla, Husby, Kista,
Rinkeby, Tensta och Hjulsta. 107 föreningar har varit engagerade i städningen, 68
i Akalla, Husby,Kista och Rinkeby och 39 i Hjulsta och Tensta. Totalt samlades
cirka 4840 stycken 240-liters säckar in med skräp.
I samarbete med Familjebostäder, Kista brandstation och polisen har förvaltningen
genomfört utbildning av ”bostadspiloter” för att driva studiecirklar, så kallad boskola, i sina respektive föreningar. 47 bo-skolor har nu genomförts ute i
föreningarna och har hållits på respektive modersmål.
I samarbete med ”Hållbara Järva”(Miljö förvaltningen), Stockholm vatten, Fortum
m.m. genomfördes utbildning av ”Miljöpiloter”. Vid tre utbildningstillfällen har
98 piloter deltagit och 55 miljöcirklar genomförts av föreningarna på respektive
hemspråk. Genom dessa studiecirklar har cirka 1040 innevånare i stadsdelarna
runt Järvafältet fått lära sig bostads-, brand- och miljökunskap.
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Många föreningar har lämnat intresse för att adoptera städområden. När en
förening adopterade ett område har det hittills varit så att de fick ansvara och städa
området under hela städperioden, d.v.s. från maj till oktober i 14 städomgångar.
Under 2013fortsätter planeringen för föreningsstäd genom att dela på varje
städområde för att ge möjlighet till två föreningar att ansvara för området och dela
på bidraget. Bo-skolan och miljöutbildningar fortsätter med cirka 100 studiecirklar
var under 2013.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Strategiska staben.
Bakgrund
Föreningsstäd har bedrivits sedan 2002 i Tensta. Spånga - Tensta och Rinkeby Kista stadsdelsnämnd antog 2008-05-15 ett gemensamt tjänsteutlåtande från
respektive förvaltning som innebar att medel för gemensamt föreningsstäd skulle
sökas från Järvalyftet. Det gemensamma namnet för föreningsstädverksamheten
är Järva Rent och Snyggt.
Mål för Järva rent och snyggt
De formulerade målen för projektet är följande:


Ge invånare i de deltagande stadsdelsområdena större möjligheter att
påverka och ta ansvar för sin närmiljö och dess framtida utveckling.



Genom information och utbildning ge invånarna bättre kunskap i
miljöfrågor vilket har stor betydelse för den framtida utvecklingen i så väl
närområdet som nationellt och globalt.



Skapa förutsättningar för integration och delaktighet genom ett gemensamt
engagemang i bo- och miljöfrågor.



Förändra attityder till nedskräpning.



Skapa bra förutsättningar för en renare utemiljö.



Öka kunskapen om vilka effekter nedskräpningen har på både omgivande
natur, parker, bostadsområden och medborgarnas upplevelse av sin
närmiljö.
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Skapa en vilja bland föreningar på Järvafältet att aktivt delta i arbetet med
att göra Järvafältet till ett renare och tryggare område.



Erbjuda deltagande föreningar i städverksamheten möjligheten att bedriva
information och utbildning för föreningens medlemmar i bo- och
miljötänkande och bo- och miljöarbete.



Att föreningsmedlemmar bryr sig om och engagerar sig i sin närmiljö och
aktiv deltar och stödjer trygghetsskapande åtgärder.

Under 2012 har stadsdelsförvaltningarna organiserat och administrerat
föreningsstäd i stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta.
Rapport från Järva rent och snyggt 2012
Inför starten av föreningsstädningen 2012 annonserade stadsdelsförvaltningarna
efter intresserade föreningar både i lokaltidningen och på förvaltningarnas
hemsidor och genom affischering. Förvaltningarna har även bjudit in till tre
informationsmöten, i Husby, Tensta och Rinkeby. Mötena hölls med föreningar i
Spånga-Tensta den 14 mars på Kulturkafféet i Tensta Träff, med föreningar i
Rinkeby den 15 mars på Medborgarkontoret i Rinkeby och med föreningar i
Akalla, Husby och Kista den 16 mars på Borjarfjordsgatan 14 i Kista. Föreningar
som var intresserade och kom till möte fick adoptera ett städområde och fick
information om projektet.
Genomförande
107 föreningar har varit engagerade i föreningsstädningen under året, 68
föreningar i Akalla, Husby och Rinkeby och 39 föreningar i Tensta och Hjulsta.
Föreningsstädningen startade vecka 17 och pågick till och med vecka 43 i
stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby. I Tensta och Hjulsta startade
städningen vecka 18 och pågick till vecka 44. Totalt genomfördes14 städomgångar
i varje stadsdel vilka städades varannan vecka. Till skillnad från föregående år
städades även skol- och förskolegårdar. Vid varje städtillfälle samlade
föreningarna in ca 173 stycken 240-liters säckar vilket totalt blir 4840 säckar med
skräp.
Kontroll och uppföljning
En särskilt anställd projektledare har tillsammans med två medhjälpare haft
huvudansvaret för styrning, kontroll och uppföljning. Respektive förvaltning har
dessutom avsatt resurser inom respektive ordinarie verksamhet.
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Föreningar som adopterat och ansvarat för ett städområde har bokfört sina insatser
på en checklista som lämnas till projektledaren för sammanställning.
Förvaltningarnas upphandlade städentreprenör har ansvarat för insamlingen av alla
sopsäckar och haft kontroll och uppföljning av städningen genom checklistor med
statistikuppgifter.
Den 5 december 2012 bjöd Järva Rent och Snyggt in till ett stort utvärderingsmöte
i Rinkebyskolan. Cirka 160 föreningsrepresentanter och övriga intresserade var på
mötet.
Bo-skola
Järva Rent och Snyggt anordnade ett utbildningspaket i samarbete med
Familjebostäder, Kista brandstation och polisen. Utbildningspaketet gick ut på att
studiecirkelledare, så kallade bostadspiloter, utbildades av utvalda lärare i miljöoch samhällsekonomi. Personal från Familjebostäder ansvarade för ett
utbildningsprogram inom andrahandsuthyrning, ansvarsfrågor och andra
rättigheter och skyldigheter som är knutet till ett hyreskontrakt.
Brandmyndigheten ansvarade för tillvägagångssättet vid brand, brandförloppet
och förebyggande åtgärder samt förstahjälp vid kris. Polisen utbildade i
allemansrätt, grannsamverkan och trygghetstänkande samt om Järva Andan.
Under hösten 2012 genomfördes två utbildningstillfällen för sammanlagt 65
bostadspiloter. Piloterna fick sedan ta med sig informationsmaterial till sina
föreningar och genomföra Bo-skola på sitt modersmål i respektive förening.
Bo-skolan hålls vid 10 tillfällen i 3-timmars pass och 47 föreningar har nu
genomfört studiecirkeln. Genom Bo-skolan har cirka 480 innevånare i
stadsdelarna runt Järvafältet fått lära sig bostads-, brand- och trygghetskunskap.
Miljö-skola
Järva Rent och Snyggt har i samarbete med ”Hållbara Järva”(Miljö förvaltningen),
Stockholm vatten, Fortum m.m genomfört utbildningar av ”Miljöpiloter”. Vid tre
utbildningstillfällen har 98 piloter deltagit och 55 miljöcirklar genomförts av
föreningarna på respektive hemspråk. Genom Miljö-skolan har cirka 560
innevånare i stadsdelarna runt Järvafältet fått lära sig miljökunskap.
Finansiering
Projektets verksamheter har finansierats genom 2,5 mnkr från Järvalyftet
exklusive förvaltningarnas personella resurser. 1,9 mnkr betalades ut till
föreningarna för städning och genomförda studiecirklar, 150 tkr för
entreprenörskostnader och 560 tkr till löner och övrigt.
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Järva rent och snyggt 2013
Projektet har uppfyllt de mål som ställts för 2012. Genom de olika aktiviteterna
skapas delaktighet och dialog med föreningar och boende. Fler samarbetar kring
gemensamma mål vilket ökar integration och inflytande. Kunskapen om sin
närmiljö stärks och attityden till nedskräpning förändras. Ett större engagemang
kring trygghetsfrågor väcks, stadsdelen blir renare och därmed också tryggare.
Föreningsstäd
Inför verksamhetsåret 2013 och framåt planerar Järva Rent och Snyggt en
vidareutveckling av projektet. Under 2013 planeras föreningsstäd utökas med ett
städområde till (i Spånga-Tensta) och totalt blir det då 71 städområden. Dessutom
kommer varje städområde delas upp så att två föreningar får ansvara för området
och dela på bidraget. Med den här lösningen får 142 föreningar möjlighet att vara
med och adoptera städområden.
Introduktion och adopterings möte är fastställda enligt följande:
- för föreningar i Spånga-Tensta: 25 mars kl. 18:00
- för föreningar i Rinkeby: 26 mars kl. 18:00
- för föreningar i Akalla, Husby och Kista: 27 mars kl. 18:00
Mötesplatser meddelas senare.
Utökade utbildningsinsatser
Föreningsutbildningarna Bo-Skola och Miljö-skola är viktiga insatser som
kommer att fortsätta under 2013 och framåt. Cirka 200 studiecirklar kommer
genomföras årligen. Under våren 2013 planeras två cirkelledarutbildningar för Boskola och tillsammans med Miljöförvaltningen två cirkelledarutbildningar för
miljöpiloter.
Finansiering
Kostnaden för att genomföra projektet är 3,2 mnkr per år exklusive de två
förvaltningarnas kostnader för extra personal, lokaler, utrustning m.m.
Kostnaden fördelar sig enligt följande:
- Föreningsstäd
1750 tkr
- Bo-skola + Miljö-skola
800 tkr
- Projektledare + assistent
650 tkr
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Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten och ansöka om ytterligare
medel för projektet under 2013 med 3,2 mnkr.
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