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§ 11
Förvaltningens och nämndens information och frågor
Allmänhetens frågestund inleddes med information från Svenska Bostäder om
Husby Centrum-projektet.
Nämndens ordförande Elvir Kazinic (S) presenterade Tara Rasul Aziz (S), ny
ersättare i nämnden för socialdemokraterna. Stadsdelsdirektören Ulla Thorslund
presenterade tre nya tjänstemän på stadsdelsförvaltningen: Ingrid Brännström,
avdelningschef för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, Hans
Peters, vikarierande nämndsekreterare, och Farida Ziani, chefssekreterare.
Information från förvaltningen
Stadsdelsdirektören Ulla Thorslund lämnade följande information till nämnden:










Projektet i Ungdomens Hus i Rinkeby, i samverkan mellan
stadsdelsförvaltningen, Jobbtorg och föräldra-föreningen i Rinkeby, med
syfte att nå fler unga som varken arbetar eller studerar, har startat.
Projektet har varit välbesökt från början och alla unga som vill delta
skrivs in på Jobbtorg i Kista. Efter inskrivning görs en utredning av den
unges individuella behov. Alla erbjuds någon form av insats, det kan
handla om någon form av anställning, utbildning eller annan insats.
Ärendet om fördelning av bidrag till ideella föreningar, som utgått från
föredragningslistan till dagens sammanträde, ska tas upp till behandling
av nämnden 24 maj 2018.
I Tertialrapport 1, som ska tas upp till behandling av nämnden 24 maj
2018, redovisas att förvaltningen får mer pengar för feriearbeten.
Regeringen har skjutit till mer pengar för att fler unga ska kunna
anställas. Tillskottet kommer innebära att alla unga som sökt kommer
erbjudas feriearbete. Förvaltningen beräknar att cirka 1300-1350 unga
kommer anställas.
Förberedelser inför Valborg. Alla förvaltningens fältassistenter,
medborgarvärdar och ungdomsvärdar kommer vara i tjänst under kvällen
den 30 april 2018.
Rekrytering av fältassistenter. För närvarande har förvaltningen sju
anställda fältassistenter men styrkan ska utökas till 10. Från och med
augusti 2018 kommer rapporter från fältassistenterna anmälas månadsvis
till nämnden. Enligt rapport till stadsdelsdirektören är Kista galleria just
nu den oroligaste platsen i stadsdelsområdet. I Husby är det lugnt just nu.

Frågor från nämnden
 Aleks Sakala (M) påtalade problem med olovlig biltrafik och
nedskräpning runt Husby gård, särskilt under helgerna. Finns det
möjlighet att se över och städa ytorna i området efter varje helg?
Svar: Administrativa chefen Johan Hernman svarade att förvaltningen
ska undersöka saken och återkomma med svar i frågan.
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Tomas Beer (MP) ställde en fråga om hanteringen av föreningsbidrag,
om varför de föreningar som lämnat in ansökan i tid och inte blivit
ombedda att komplettera sin ansökan måste vänta på svar till maj. Svar
Svar: Ulla Thorslund svarade att presidiet och förvaltningen kommit
överens om att föreningsbidragen behöver hanteras samlat, för att
hanteringen ska bli enhetlig och rättvis. Hon beklagade att föreningarna
får vänta på besked. Det är första gången föreningsbidragen hanteras
enligt de riktlinjer nämnden besluta om 2017. Förutsebarheten för
föreningarna kommer bli bättre nästa år, när ansökningarna för 2019 ska
lämnas in i oktober 2018. Då bör föreningarna kunna få besked före
årsskiftet. Nämndens ordförande Elvir Kazinic svarade att nämndens
riktlinjer har följts och att presidiet anser att ärendet måste beredas
noggrant.



Sinan Tayeb (M) frågade vem som ansvarar för att hålla efter Järvafältet,
han påtalade att det finns behov av att klippa gräset.
Svar: Johan Hernman svarade trafikkontoret ansvarar för underhåll av
fältet, men att förvaltningen ska framför synpunkterna till trafikkontoret.

