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Förvaltningens förslag till beslut
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medborgarbudgetens vinnande förslag.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Inger Cronlund
Avdelningschef

Sammanfattning
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade den 27 oktober 2016 att
genomföra en medborgarbudget som pilotprojekt. Den 30 mars
2017 beslutade nämnden att avsätta 2 miljoner kronor från
investeringsbudgeten till genomförande av vinnande förslag samt
att avgränsa pilotprojektet till Gullingeparken i Tensta.
Stadsdelsförvaltningen har under våren och sommaren 2017 samlat
in förslag från medborgare på hur Gullingeparken ska utvecklas. De
genomförbara förslagen gick ut på omröstning 21 augusti till 3
september 2017.
Omröstningens resultat har sammanställts. Det förslag som fick
flest röster och som därmed vann var lekplats. Det vinnande
förslaget har genomgått tekniska analyser och har bedömts uppfylla
uppsatta kriterier och budget, vara genomförbart utifrån platsens
förutsättningar samt utifrån gällande lagar och regler.
Medborgarnas röstning ska vara beslutande och det vinnande
förslaget lämnas här till stadsdelsnämnden för beslut.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att ge
förvaltningen i uppdrag att genomföra det vinnande förslaget.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Stadsdelsutveckling
16304 Spånga
sandra.wetterstrand@stockholm.se
stockholm.se
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Bakgrund
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade den 27 oktober 2016, §13,
att genomföra en medborgarbudget som pilotprojekt.
Den 30 mars 2017 beslutade stadsdelsnämnden bland annat att
avsätta 2 miljoner kronor från investeringsbudgeten till
genomförande av vinnande förslag, att en parlamentarisk styrgrupp
utses samt att avgränsa pilotprojektet till Gullingeparken i Tensta.
Den 18 april 2017 fastställde pilotprojektets styrgrupp kriterier för
framtagning av förslag, röstningsförfarande samt projektplan
inklusive kommunikationsplan.
Under våren och sommaren 2017 har stadsdelsförvaltningen haft
riktade och öppna workshops med medborgare för att samla in
förslag på hur Gullingeparken ska utvecklas utifrån fastställda
kriterier. Sammanlagt deltog 91 personer i idéinlämningen.
Insamlingen av förslag avslutades i juni 2017.
Tekniska analyser av de inkomna förslagen gjordes sedan
tillsammans med Trafikkontoret och andra experter. Även grova
kostnadsberäkningar gjordes. De förslag som rymdes inom budget
och som var tekniskt genomförbara utifrån platsens förutsättningar
eller utifrån gällande lagar och regler gick vidare till en omröstning.
Omröstningen genomfördes enligt fastställda kriterier och pågick
mellan den 21 augusti och den 3 september 2017. De röstningsbara
förslagen var utegym, effektbelysning, dansbana, lekplats, fin-park,
pingis och boule, upprustad basketplan samt stadsodling. I samtliga
förslag ingår umgängesmöjligheter såsom grill, parkbänkar och
bord. Under omröstningen fick medborgare rösta på max tre av de
åtta förslagen. Sammanlagt röstade 646 personer och sammanlagt
lades 1524 röster.
Närmare statistik över insamlingen av förslag samt omröstningen
kommer att redovisas i pilotprojektets slutrapport.
Ärendet
Omröstningens resultat har sammanställts. Det förslag som fick
flest röster och som därmed vann var lekplats. Förslaget fick
sammanlagt 327 röster. Utegym kom på andra plats med 276 röster.
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Medborgarnas röstning ska vara beslutande och det vinnande
förslaget lämnas här vidare till stadsdelsnämnden för ett formellt
genomförandebeslut.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.2.6-456/2017
Sida 3 (3)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelningen för stadsdelsutveckling och
avdelningen för analys och kvalitet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det vinnande förslaget har genomgått tekniska analyser och har
bedömts uppfylla uppsatta kriterier och budget, vara genomförbart
utifrån platsens förutsättningar samt utifrån gällande lagar och
regler.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra det vinnande
förslaget. Ett genomförande bidrar till att uppnå bland annat
pilotprojektets effektmål om en ökad trygghet i stadsdelen.
Bilagor
1. Fastställda kriterier
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