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Demokrati-, integrations- och
föreningsrådet

Demokrati-, integrations- och
föreningsrådets sammanträde den 20 maj
2021.
Ledamöter
Malena Liedholm Ndounou (C), ordförande
Moa Sahlin (S), vice ordförande
Lisa Carlbom (MP)
Niklas Aurgrunn (V)
Olof Peterson (M)
Förhinder
Tjänstepersoner
Sara Wrethed, avdelningschef stadsutveckling
Tomaj Keivany, verksamhetsutvecklare trygghet och
stadsutveckling samt sekreterare i rådet
Navita Hassan, Samordnare

j ll S 16<Z f

v1\ lM• ;~fl•

Ordförande

Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 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. Protokollet justeras av Malena
Liedholm och Moa Sahlin per e-post. Det anmäls sedan vid
stadsdelsnämndens kommande sammanträde.
§ 2 Vilka medborgarförslag har kommit in under de
senaste 13 åren och hur många har blivit beviljade?

Navita berättade om hur många medborgarförslag som har
kommit in per stadsdel under de senaste 13 åren och hur många
som har fått bifall, delvis bifall, avslag eller som har besvarats.
Kategorin "besvarats" kan innebära att det som medborgaren har
föreslagit redan är på gång eller att det är en annan del inom
staden som har hand om frågan.
Värt att nämna är att Fagersjö sticker ut som en stadsdel där det
har kommit in många medborgarförslag, anledningen bakom är
svår att säga. En möjlig teori kan vara att demokratisatsningen
genomfördes där och att det kan ha väckt ett särskilt intresse.
Totalt 188 medborgarförslag har behandlats under perioden. Av
dessa har 43 stycken fått bifall. Fagersjö och Sköndal är de
stadsdelar där flest andel medborgarförslag har fått bifall.
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§ 3 Platssamverkan Hökarängen - Status just nu med
dialogfas och lägesbild

Tomaj presenterade status för platssamverkan i Hökarängen. Just
nu är arbetet i en sonderingsfas där aktörerna tillsammans lägger
en lägesbild. Lägesbildens syfte är att förstå i detalj vilka
utmaningarna är.
Efter det följer en orsaksanalys som i sin tur svarar på varför
utmaningarna yttrar sig på det sätt, den plats och den tid de gör.
Dialogfasen kommer att pågå till början av hösten och fram till
dagens datum har 78 personer deltagit i den.
Till slutet av hösten 2021 räknar förvaltningen med att vara klar
med sonderingsfasen och först då kan ett förslag på en struktur
för platssamverkan beslutas av parterna gemensamt.
§ 4 Föreningssamverkan inför sommarlovet?

16 föreningar som förvaltningen har tecknat IOP1 med, beslut om
IOP genom ordförandebeslut av Kristina Lutz, anmäls till nämnd.
Ideburet Offentligt Partnerskap, läs mer på
https://www. upphandl ingsmyndi gheten.se/statsstod/riktade-vagledningar/h ur
kan-kommuner-finansiera-eller-anskaffa-skyddat-boende/ideburet-offentligt
partnerskap-iop/
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Utöver de 16 föreningarna har separat IOP skrivits med
Löparakademin.
Sportscamp genomförs traditionsenligt, i år ett extra fokus på att
få barn från Fagersjö att delta då det har varit lågt deltagande från
den stadsdelen.
Aktiviteterna pågår under vecka 24-32 och sker i ett flertal olika
stadsdelar.
§ 5 Övriga frågor
Kan vi bjuda in Unga Kontoret och/eller Hökarängens
stadsdelsråd till DIF-rådet? Ett annat förslag är att bjuda in Tuben
som får berätta mer om sin verksamhet nu under pandemin.
§ 6 Nästa sammanträde
Datum för kommande möte bestäms per mail vid senare tillfälle,
preliminärt vecka 38. Tomaj och Malena återkommer.
§ 7 Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet.
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