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Interpellation av Rashid Mohammed (V) om uppföljning
av arbetet med lokala utvecklingsarbete (LUP) i staden.
Enligt första rapporten av kommissionen för ett hållbart
Stockholm, Skillnadernas Stockholm, går den långsiktiga
utvecklingen i Stockholm gått mot en allt mer segregerad
stad. Det finns stora och växande social skillnader inom
staden och människor lever under olika villkor och med
olika förutsättningar. För att vända den negativa
utvecklingen krävs det enligt kommissions rapport, tydliga
prioriteringar och en medveten långsiktig strategi med
kombination av stadsövergripande och lokala insatser som
utgår från stadsdelarnas förutsättningar och invånarnas
behov. Under slutet av förra mandatperioden kunde vi se
vissa ljusglimtar inte minst inom utbildning som följd av ett
gediget arbete.
Kommunfullmäktige i Stockholms stad fattade beslut i
oktober 2015 om Stockholms stads vision, Vision 2040 –
ett Stockholm för alla som just tar fasta på allas
delaktighet och rättigheter. Staden gav därefter gett alla
stadsdelarna i uppdrag att ta fram lokala
utvecklingsprogram som syftar till en långsiktig strategi
med en kombination av stadsövergripande prioriteringar
och lokala insatser som utgår från stadsdelarnas
förutsättningar och invånarnas behov. Ett sett att
garantera att invånarnas intressen är att invånarna själva
har fått rejäla möjligheter att vara delaktiga genom dialog
och delaktighet utifrån deltagardemokrati principen.
Andra centrala och viktiga delar i uppdraget enligt
stadens riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete har även
varit:
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Lokalt utvecklingsarbete ska utgå från ett
medborgarperspektiv med stadsdelsnämnderna
som nav.



Alla stadsdelar ska utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar och unika kvaliteter med
utgångspunkt från stadens vision, budget.



Resurser ska styras till områden med störst
behov.



Uppföljningen och samordningen av det lokala
arbetet ska fördjupas.

En annan och viktig komponent i riktlinjer för lokalt
utvecklingsarbete är samverkan och ansvarsfördelningen
mellan stadsdelsnämnder, facknämnder och
bolagsstyrelser. Tillsammans har nämnder och bolag
prioriterat bland olika uppdraget och avsatt tid och
resurser för ett gemensamt arbete där alla 14
stadsdelarna i staden har tagit fram sina lokala
utvecklingsprogram som sträcker sig tiden fram till 2022.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga
finansborgarrådet Anna König Jerlmyr följande frågor:
1- Hur kommer staden fortsätta att följs upp
arbetet med lokalutvecklingsprogrammet som
kommunfullmäktige har gett i uppdrag
stadsdelsnämnderna, facknämnderna och
bolagsstyrelsen?
2- Vilka åtgärder kommer finansborgarrådet ta för
berörda aktörerna ska kunna fortsätta att
samverka kring de lokala
utvecklingsprogrammen och hantera invånarnas
delaktighet?
Stockholm den 21 maj 2019

Rashid Mohammed (V)
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