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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på skrivelse om nationaldagsfirande i
Spånga-Tensta - För en mer levande stadsdel
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på
skrivelse om att anordna ett nationaldagsfirande den 6 juni
2016.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att avsätta
medel från demokratiutvecklingen för att anordna ett
nationaldagsfirande.

Christina Heglert
Stadsdelsdirektör

Ditte Westin
Avdelningschef

Sammanfattning
Vid sammanträdet den 11 juni 2015 gav en enad stadsdelsnämnd,
på förslag av Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Porseby (L),
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda svar på en skrivelse med
önskemål om att nämnd och förvaltning tar ansvar för att arrangera
nationaldagsfirande i stadsdelen. Vid sammanträdet den 27 augusti
överlämnade förvaltningen ett tjänsteutlåtande som stadsdelsnämnden beslutade att återremittera för att utreda kostnaden för ett
nationaldagsfirande samt vilka aktörer som är intresserade av att
arrangera ett nationaldagsfirande i stadsdelen.
Ett nationaldagsfirande i samverkan med civilsamhället utgör därför
en beslutad aktivitet i verksamhetsplanen 2016 för nämndmålet
Demokratin stärks och medborgarna har inflytande. Förvaltningen
bedömer att ett nationaldagsfirande ligger i linje med pågående
demokratiutvecklingsuppdrag för ökad integration.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Stadsdelsutveckling
Box 4066
163 04 Spånga
Växel 08-508 03 000
stockholm.se

En arbetsgrupp ska tillsättas för att i detalj planera och genomföra
ett nationaldagsfirande i stadsdelen. Arbetsgruppen tillsätts inom
ramen för det Civila Rådets mötesforum.
Kostnaden beräknas till ca 300 000 inom ramen för budgeten för
demokratiutveckling i stadsdelen Spånga-Tensta.
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Ärendet
Vid sammanträdet den 11 juni 2015 gav en enad stadsdelsnämnd,
på förslag av Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Porseby (L),
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda svar på en skrivelse med
önskemål om att nämnd och förvaltning tar ansvar för att arrangera
nationaldagsfirande i stadsdelen.
Vid sammanträdet den 27 augusti överlämnade förvaltningen ett
tjänsteutlåtande som stadsdels-nämnden beslutade att återremittera
för att utreda kostnaden för ett nationaldagsfirande samt vilka
aktörer som är intresserade av att arrangera ett nationaldagsfirande i
stadsdelen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Stadsdelsutveckling.
För att besvara frågan från stadsdelsnämnden vilka aktörer som är
intresserade av att arrangera ett nationaldagsfirande i stadsdelen så
har två åtgärder gjorts.
Dels har förvaltningen kontaktat de aktörer som redan idag
arrangerar marknader framförallt i Spånga för att ta reda på hur
dessa ställer sig till att samarrangera dels befintliga marknader
såsom Spånga jul- och vårmarknad och Tensta marknad för att öka
integrationen i dessa marknader, dels för att anordna ett
nationaldagsfirande för hela stadsdelen. Aktörerna ställer sig
positiva till att både utveckla integrationen i befintliga marknader
och till att skapa något nytt tillsammans med ett tydligt fokus på
aktiviteter kring demokrati och medborgarinflytande.
Vidare har förvaltningen i samband med det Civila Rådets möte den
17 december, bett det Civila Rådet att inkomma med förslag på hur
ett nationaldagsfirande i stadsdelen skulle kunna te sig och vilka
som skulle kunna anordna ett nationaldagsfirande. Civila Rådets
uppfattning är att ett nationaldagsfirande ska utgöra en folkfest där
olika föreningar i stadsdelen bidrar och deltar planering i
arrangemanget för att dagen ska präglas av den mångkulturella
sammansättning som finns i stadsdelen.
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En arbetsgrupp ska tillsättas för att i detalj planera och genomföra
ett nationaldagsfirande i stadsdelen. Arbetsgruppen tillsätts inom
ramen för det Civila Rådets mötesforum och genom förfrågan till
aktörer som redan idag arrangerar olika typer av marknader och
publika arrangemang i stadsdelen.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Satsningar som detta evenemang för ökad integration bland stadens
invånare gynnar demokratisk hållbarhet och ligger i linje med det
demokrati- och utvecklingsarbete som förvaltningen sedan i höstas
driver utifrån KFs verksamhetsmål. I verksamhetsplanen 2016 finns
ett mål för förvaltningen att arrangera ett nationaldagsfirande.
Förvaltningens fokus ligger är att genom demokratifrämjande
insatser höja valdeltagandet i stadsdelen.
Det finns en generell uppfattning att nationaldagen är ett bra tillfälle
att genomföra aktiviteter med demokrati som förtecken. En
utveckling av Demokratitorget kommer att ske under 2016.
Demokratitorget kan innehålla medborgardialoger, information om
Civila Rådet av representanter från Civila Rådet, aktiviteter för
medborgare i olika åldrar med syfte att öka medborgarens
inflytande och intresset för ett valdeltagande.
Nationaldagen bör även innehålla en idrottsaktivitet och
förvaltningen föreslår därför att det arrangeras ett motionslopp, med
namnet Demokratiloppet, vars sträckning löper genom stadsdelens
olika områden. Start och mål sker på olika platser. Målet bör
förläggas där nationaldagsfirandet äger rum medan starten äger rum
på annan plats vilket innebär att fler områden i stadsdelen kommer
att beröras av loppet.
Vad gäller geografiskt område ska firandet ske på en plats där
avståndet är ungefär lika långt för alla boende i stadsdelen.

Bilagor
1. Skrivelse, ”Nationaldagsfirande i Spånga-Tensta - För en
mer levande stadsdel” av Persson m.fl. (M) och Porseby
(FP).
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