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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
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Margareta Hamrén
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Sammanfattning
Staden bedriver sedan 2007 ett strategiskt arbete med ytterstaden
genom de tre visionerna för Järva, Söderort respektive HässelbyVällingby. Stadsledningskontoret har under 2014 tagit fram ett förslag till gemensamt program för ytterstadens utveckling – Program
för en sammanhållen stad 2015-2020.
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Förvaltningen är positiv till att de kommande årens arbete samlas i
ett gemensamt program, och anser att det är ett bra val av namn på
programmet. Förvaltningens är däremot tveksam till att använda
begreppet sociala risker för att välja ut vilka stadsdelar som ska
ingå i programmet. För att skapa en sammanhållen stad anser förvaltningen att åtgärder inte endast ska genomföras i vissa stadsdelar,
utan i hela staden. Det är också viktigt att söderortsperspektivet inte
försvinner i det nya programmet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och serviceavdelningen. Ärendet
har behandlats i rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet
och förvaltningsgruppen den 18 september 2014. Remisstiden
sträcker sig till den 30 september 2014.
Bakgrund
Staden bedriver sedan 2007 ett strategiskt arbete med ytterstaden.
Arbetet utgår från ”Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass”.
Vision Järva antogs av kommunfullmäktige 2009, Vision Söderort
antogs 2010 och Vision Hässelby-Vällingby antogs slutligen 2014.
Stadsledningskontoret har följt upp de projekt som genomförts inom
ytterstadsarbetet, för att lägga grunden för vidare satsningar. Utifrån
detta har kommunstyrelsen i budget 2014 fått i uppdrag att ta fram
ett gemensamt program för ytterstadens utveckling.
Remissen i sammanfattning
Stadsledningskontoret har under 2014 tagit fram ett förslag till
gemensamt program för ytterstadens utveckling – Program för en
sammanhållen stad 2015-2020.
Programmet omfattar fyra målområden med ett antal delmål.
Målområdena är:
 Stadsmiljö och boende
 Skola och utbildning
 Jobb och företagande
 Lokalt arbete med social hållbarhet
Programmet föreslås gälla för ett antal stadsdelar inom stadsdelsområdena Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby,
Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör samt Farsta. Urvalet baseras på
en inventering av sociala risker, som visar var i staden en förstärkning av insatser är extra angelägen.
Programmet föreslås följas upp inom stadens styrmodell, ILS.
Respektive ansvarig nämnd/bolag ska formulera nämndmål, indikatorer och aktiviteter som leder till att målen i programmet kan
uppnås.
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För programperioden 2015-2020 föreslås 150 mnkr disponeras.
Medlen kan sökas av de stadsdelsnämnder som programmet gäller
för. De ska användas till att starta upp aktiviteter som beslutats om i
handlingsplanen för lokalt arbete för social hållbarhet. Ett antal av
satsningarna som tidigare finansierats med ytterstadsmedel, bedöms
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nu kunna finansieras genom ordinarie budget. Det gäller till exempel feriearbeten, sociala insatsgrupper, trygghetsvärdar och förstärkt
fältarbete.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till att de kommande årens arbete med satsningar på ytterstaden samlas i ett gemensamt program.
Urvalet av stadsdelsområden med identifierade stadsdelar som ska
omfattas av programmet baseras på ett sammanvägt index av indikatorer för sociala risker, framtaget av Sweco. I rapporten från
Sweco listas 27 stadsdelar, där de sociala riskfaktorerna ligger över
genomsnittet för staden. Av dessa omfattas 22 stadsdelar av programmet. Det framgår dock inte tydligt hur urvalet gjorts. Förvaltningen anser också att redovisningen av vad som är målområden,
mål, respektive indikatorer är svårtydd.
Namnet på programmet är En sammanhållen stad. Förvaltningen
anser att det är ett bra val av namn, då det flyttar fokus från en motsättning mellan innerstad och ytterstad. Fokus i programmet ligger
dock på de stadsdelar i ytterstaden som har störst sociala risker.
Förvaltningen anser att uttrycket sociala risker inte är bra, eftersom
det kan uppfattas stigmatiserande, och endast fokuserar på problem.
För att skapa en sammanhållen stad anser förvaltningen att åtgärder
inte endast ska genomföras i vissa stadsdelar, utan i hela staden.
Hur kan man till exempel få en större variation av upplåtelseformer
även i stadsdelar med inkomster och utbildningsnivå över stadens
genomsnitt? Det skulle exempelvis vara intressant med en strategi
för hur det stora behovet av nya ungdomsbostäder, och andra
kategoriboenden av den typ av som Stiftelsen Hotellhem i Stockholm driver, kan lokaliseras till stadsdelar med en låg andel hyreslägenheter.
Vidare saknar förvaltningen söderortsperspektivet, som försvinner
då endast stadsdelar inom vissa stadsdelsområden i söderort
omfattas av programmet. Förvaltningen anser att det är viktigt med
fler arbetsplatser och bättre tvärförbindelser i söderort. Den
regionala obalansen kan annars öka och det finns risk för en negativ
utveckling även i de delar av söderort som inte anses behöva
åtgärder idag.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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Bilaga
Remiss om Program för en sammanhållen stad 2015-2020.
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