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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Demokratisera Järvalyftet
Remiss från kommunstyrelsen av skrivelse från vänsterpartiet

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen och lämnar
förslagen i skrivelse från vänsterpartiet utan eget ställningstagande.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Thomas Levin
Avdelningschef

Sammanfattning
I en skrivelse lämnar vänsterpartiet ett antal förslag till förändringar vad avser det
s.k. Järvalyftet - upprustningsprogrammet för bostadsområden på Järvafältet.
Stadsdelsförvaltningen kan inte bedöma förslagen avseende fysiska förändringar
och har svårt att bedöma behoven när det gäller förändrad process för förankring
och bättre information.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Gemensam service.
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Bakgrund
Vänsterpartiet har i en skrivelse till kommunstyrelsen i mars 2008 lämnat ett antal
förslag till förändringar av Järvalyftet. För detaljer i förslagen hänvisas till bilaga.
Skrivelsen har remitterats till stadsdelsnämnderna i Bromma, HägerstenLiljeholmen och Kungsholmen samt till Stockholms stadshus AB och stadsledningskontoret.
I skrivelsen påpekas att det finns en politisk enighet om behoven av stadsförnyelse
särskilt inom stadsdelarna i norra Stockholm. Över tid har ett antal både lyckade
och mindre lyckade projekt genomförts. Vänsterpartiet hävdar dock att den inriktning som Järvalyftet nu fått inte är förankrad i stadsdelarna.
Förvaltningens förslag
Skrivelsen från Ann-Margarethe Livh (v) berör ett antal olika både konkreta och
principiella frågor när det gäller upprustningsarbeten i stadsdelarna på Järvafältet i
norra Stockholm.
Förutsättningarna på Järva skiljer sig på många sätt från de frågor som söker sin
lösning på Kungsholmen. Ansvaret för att genomföra Järvalyftet ligger på alla de
kommunala bolagen och berörda förvaltningar. Såväl de kommunala bostadsbolagen som berörda stadsdelsförvaltningar (dit Kungsholmen inte räknas i denna fråga) har ett tungt ansvar men även stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och exploateringskontoret måste vara djupt engagerade i Järvalyftet.
Stadsdelsförvaltningen kan inte bedöma förslagen avseende fysiska förändringar
och har svårt att bedöma behoven när det gäller förändrad process för förankring
och bättre information.
Vidare är det stadsdelsförvaltningens uppfattning att Kungsholmens stadsdelsnämnd bör vara försiktig med att bedöma eller betygsätta beslut som fattats av
andra stadsdelsnämnder eller inom ramen för projekt utanför Kungsholmen som
bemannats och beslutats av andra organ i staden.
Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Bilagor
Remisshandlingen
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