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§ 11
Svar på skrivelse om Nationaldagsfirande i Spånga-Tensta
- För en mer levande stadsdel
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.
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 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.
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.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 20 januari 2016.
Dnr 1.6-371/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby
(L) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Det var genom ett initiativ från Moderaterna och Liberalerna som
frågan om ett nationaldagsfirande kom upp på nämndens bord. Vi
anser det vara viktigt att fira Sveriges nationaldag i stadsdelen, och ser
detta som ett utmärkt sätt att bidra till integration och sammanhållning
i vår del av Stockholm.
Majoritetens behandling av frågan har varit besynnerligt. För det
första så ska Civila rådet uppdras att arrangera nationaldagsfirandet
trots att de uttryckligen har starka yttringar emot ett
nationaldagsfirande.
I protokollet från Civila rådets möte 17 december 2015, §21 i
föredragningslistan, står det:
”Nationaldag 6 juni
- Midsommarsatsning istället för nationaldagen
- Inget behov av nationaldagsfirande”
Vi finner det högst besynnerligt att uppdra åt Civila rådet att arrangera
nationaldagsfirandet då de uppenbarligen inte anser att det finns
behov.
Vidare anser vi att upplägget missar en stor möjlighet. Spånga-Tensta
har stor och aktiv näringslivsverksamhet och detta är ett ypperligt
tillfälle att ha en bred samverkan med det privata näringslivet för att
tillsammans skapa en ny tradition tillsammans. Att medvetet välja
bort en sådan möjlighet är inget vi skulle rekommendera”.

