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§5
Svar på skrivelse om att göra Spånga-Tensta till en aktiv
stadsdel i EU utvecklingsfrågor.
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Ärendet

Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde den 30 januari 2014
förvaltningen i uppdrag att bereda svar på skrivelse från miljöpartiet
om att Spånga-Tensta ska bli aktiv i EU frågor och utnyttja de
möjligheter som finns att söka medel från EU. Utifrån det centrala
stöd som Stockholms stad erbjuder är det förvaltningens bedömning
att Spånga-Tensta inte behöver en egen EU-samordnare.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 mars 2014.
Dnr 68-2014-1.1.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Vice ordförande Ornina Younan m.fl. (S) Jonas Ljungstedt m.fl. (V)
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+S+V:s förslag.
”Förslag till beslut
1. Att nämnden bifaller skrivelsen.
2. Att därutöver anföra
Det är valår till EU parlamentet i år. Beslut i EU institutioner påverkar
alltmer i medborgarnas vardag. Samtidigt har vi sensationellt
valdeltagande i stadsdelen, i vissa valdistrikt är valdeltagandet under
20 %. Vi behöver göra mycket mer för att minska demokrati
underskottet.
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forts..
forts § 5
Det låga engagemanget för EU-frågor beror delvis på att det är svårt
för genomsnitts medborgare att relatera till vad EU betyder för den
lokala samhällsutvecklingen. När stadsdelen är aktiv och jobbar med i
EU frågor förstår flera människor vad EU gör.
Förvaltningen skriver i sitt svar att projekt med från EU sköts centralt
i staden. det är bra, men det finns ingenting som hindrar att
stadsnämnden blir aktiv i EU frågor och söker finansieringsmedel från
EU för sina verksamheter. Vi ser stora sociala behov i stadsdelen. Vi
driver att EU-frågor som långsiktigt strategiskt arbete för
stadsdelsnämnden och vi vill att stadsförvaltningen börjar arbeta
aktivt med EU-frågor”.
Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya
Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan m.fl. (S) lade fram ett särskilt
uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Frågorna som skrivelsen tar upp är viktiga för medborgarna i Stockholms
stad och vår stadsdel.
När man tittar på landet som helhet när det gäller ansökningar om
finansiering från EU för projekt så ligger Stockholm dålig till. Att
huvudstaden inte utnyttjar möjligheterna fullt ut att söka projektmedel för
att gynna stadens medborgare är dåligt när andra stora städer i landet gör
det. Detta väcker naturligtvis tanken på om inte stadsdelen skulle behöva
en egen samordnare. Vi vill påpeka att skrivelsen även tar upp flera frågor
som inte besvaras i ärendet”.
Särskilt uttalande

Ledamoten Jonas Ljungstedt lade för V fram ett särskilt uttalande
enligt följande:
”Särskilt uttalande
Som ett EU-kritisk parti är vi i Vänsterpartiet motståndare till en hel del av
den politik som bedrivs på EU-nivå. Ett exempel är TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership), ett handelsavtal mellan EU och USA
som nu förhandlas fram bakom lykta dörrar. Det här avtalet gynnar

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
10 APRIL 2013
BLAD 18

storföretag som ges möjlighet att stoppa demokratiskt fattade politiska
beslut.
forts..
forts § 5
Vi kan konstatera att enlighet med folkomröstningsresultatet 1994 är
Sverige nu medlem i EU. Vi tycker det är bra att ta tillvara på de
möjligheter som medlemskapet ger. En EU-samordnare på
stadsdelsnämndsnivå kan ge möjlighet till detta. Vi bör dock se upp med
att inte alltför stor andel av stadsdelens verksamhet bedrivs och finansieras
genom tidsbegränsade projekt.
__________________

