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Demokrati-, integrations- och
föreningsrådet

Demokrati-, integrations- och
föreningsrådets sammanträde den 7 dee
2020.
Ledamöter
Malena Liedholm Ndounou (C), ordförande
Lisa Carlbom (MP)
Niklas Aurgrunn (V)
Olof Peterson (M)
Förhinder
Moa Sahlin (S), vice ordförande
Tjänstepersoner
Sara Wrethed, avdelningschef stadsutveckling
Tomaj Keivany, samordnare stadsutveckling samt sekreterare i
rådet
Marie Ehrenbåge, kultursekreterare
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Ordförande

Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: OB 508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
Hemsida: www.stockholm.se/farsta
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§ 1 Godkännande av dagordningen, val av justerare,

anmälan av protokollet från förra sammanträdet
Dagordningen godkändes. Protokolletjusteras av Malena
Liedholm och Niklas Aurgrunn per e-post. Det anmäls sedan vid
stadsdelsnämndens kommande sammanträde.

§ 2 Kartläggning kulturaktörer i Farsta SDO

Förvaltningen har gjort en kartläggning av kulturaktörer i Farsta
SDO. Marie Ehrenbåge föredrar kartläggningen. Marie berättade
att det finns minst 31 aktörer i Farsta stadsdelsområde,
målgrupperna varierar men en stor del av dem är så kallade
"multiaktörer" som sysslar med flera olika konstformer. En stor
del av aktörerna arbetar med en bred målgrupp,
DIP-rådet ställde en del frågor som rörde hur förvaltningen
sprider information om vilka aktörer som finns, Marie berättar att
hon gärna skulle vilja se en sorts "kulturkarta" där man kan
visualisera var de olika aktörerna finns. Niklas informerade om
att det nyligen har öppnat ett litet galleri på gågatan i Hökarängen
(Köhlers galleri).

§ 3 Ungdomsinflytande, redogörelse för förvaltningens
omvärldsbevakning

Tomaj redovisade förvaltningens omvärldsbevakning om
ungdoms inflytande. Förvaltningen har tittat både på stadsdelarna
samt kommuner runtom i landet.
Flera stadsdelar uppger att de har så kallade gårdsråd på
fritidsgårdarna, detta bör dock mer räknas som en sorts
brukarinflytande för verksamheten på själva fritidsgården. Den
enda stadsdelen som aktivt och systematiskt arbetar med frågan
är Skärholmen där det både finns ett ungdomsråd samt en
helårsanställd projektledare med egen budget.
Systematiskt arbete med ungdomsinflytande bedrivs på många
olika sätt runtom i landets kommuner, från enklare veckovisa
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insatser till omfattande kontinuerligt arbete med helårsanställda
som utvecklar innehåll och form.
Överlag kan sägas att arbetet sker centralt, motsvarande
stadsledningskontoret. Även resurssättningen ser väldigt olika ut
där kommuner som prioriterar frågan ofta har en eller flera
personer som specifikt arbetar med ungdomsinflytande.
Förvaltningens inriktning för den fortsatta utredningen är att utgå
från befintliga arenor som fritidsgårdar och mötesplatser samt
redan tillgängliga kanaler så som appen Tyck Till och
medborgarförslag. Det är också viktigt att anta ett "bottom-up"
synsätt och utgå från intresset från ungdomarna.
DIP-rådet diskuterade iden att lägga ut information om Tyck Till
och medborgarförslag på anslagstavlor och i skolor samt tipsade
om bra erfarenheter från Skarpnäck med uppsökande träffar med
politiken.

§ 4 Aktiviteter i verksamhetsplan 2021 med bäring på
DIF-rådets frågor

Förvaltningen redogjorde på enklaste sätt vilka formuleringar
som finns i verksamhetsplan 2021 som har bäring på DIP-rådets
frågor baserat på ett preliminärt utkast av verksamhetsplan 2021.

§ 5 Övriga frågor

Malena vill gärna att ledamöterna skicka in förslag på frågor som
de är intresserade av på enklaste sätt, per mail till
tomaj.keivany@stockholm.se senast 30 januari 2021.

§ 6 Nästa sammanträde

Datum för kommande möte bestäms per mail i början på januari.
Tomaj och Malena återkommer.

§ 7 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.
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