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Protokoll från Husby Rådets
sammanträde
Plats. Folkets Husby, Stockholm. Datum. 2021-10-12

Närvarande ledamöter. Essraa Hussein, Hivi Hirori, Inga Harnesk, Tavin Alimoradi
Nasrabadi, Arne Johansson, Mohammed Said Sheikh Ali, Abdullahi Abdullahi,
Mossa Ansara, Nasrin Sulemani & Simon Debesay.

Andra närvarande. Hana Al-Khamri, Hedvig Wiezell, Ola Möller & Valentina Ortiz.

Dagordning

1. Sammanträdet öppnar

2. Lägesrapport & Omvärldsbevakning
2.1. Vad har hänt i Husby?
2.2. Vad är på gång inom stadsdelen och staden?
2.3. Vad händer i Stockholm & i omvärlden som direkt påverkar

Husby?
2.4. Gemensam diskussion om det som hänt

3. Följa upp pågående arbete och uppdateringar från alla arbetsgrupper

4. Ansvarsfördelning, vägar framåt & nästa möte

5. Övrigt

Anteckningar

§ 1 Sammanträdet öppnar

Hivi och Essraa öppnade mötet genom att genomföra en läges runda där alla fick berätta hur de
har haft det sedan sista mötet och hur de mådde.

§ 2 Lägesrapport & Omvärldsbevakning.
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Omvärldsgruppen föredrog en lägesrapport som sammanfattade det som har hänt i omvärlden
kopplat till Husby. Bland annat berättade gruppen att Hembla slår ihop med Victoria Park, att det
sker en partiledardebatt samt betonade vikten att följa upp kring Mammornas manifestation.

Några av de aktuella punkterna som Omvärldsgruppen anser att Husbyrådet behöver agera för
och stödja lokala initiativ för är:

● Förebyggande åtgärder mot gängkriminalitet och skjutningar, som är de mest extrema
konsekvenserna av ett alltmer segregerat, ojämlikt och socialt ohållbart samhälle

● Likvärdig skola och en andra chans till utbildning för dem som skolan har missat
● Riktiga jobb, där arbetsmarknaden öppnas för Järvas unga och arbetslösa
● Meningsfulla fritidsaktiviteter för unga
● Mötesplatser och stöd till kultur, idrott, lokala föreningar och grannsamverkan
● Upprustning av sociala insatser mot psykisk ohälsa och stöd till barn och familjer som

behöver extra stöd
● Stöd till kampen för allas rätt till bra och billigare bostäder samt en granskning av den

planerade förtätningen av Husby
● En god miljö tillsammans med ett försvar av Järvafältets grönområden, där Hästa gård

kan bli ett centrum för stads- och trädgårdsodlingar
● Samarrangera nya Järva Café-möten som forum för diskussioner och dialoger i

brinnande frågor, eventuellt med utfrågningar av politiker inför nästa års val

Omvärldsgruppen föreslog att Husbyrådet skriver ett uttalande kring höjda Stockholmshyror
tillsammans med Norra Järva Stadsdelsråds styrelse. Husbyrådet röstade och beslutade att
acceptera uttalandet.

Vidare berättade Hedvig från Folkets Husby om Järva röstar som är aktuellt och uppmanade
Husbyrådet att engagera sig i detta.

§ 3 Följa upp pågående arbete och uppdateringar från alla arbetsgrupper

Rådet gick igenom förberedelser inför Meet N’ Greet eventet med Husbyrådet som ska äga rum
den 14/10. Rådet följde uppdateringar från alla arbetsgrupper.

Sekreterargruppen föreslog ett program för eventet. Rådet beslutade att fastställa programmet.

Det fördes en gemensam diskussion kring innehållet av eventet. Förslag på aktiviteter förekom.
Rådet beslutade att fastställa förslagen, bla att ha en medborgardialog aktivitet under eventet.

§ 4 Ansvarsfördelning, vägar framåt & nästa möte



2021-10-12
nr 1/2021

Sekreterargruppen föreslog en to-do lista med ansvarsfördelning inför Meet N’ Greet eventet.
Rådet beslutade att fastställa ansvarsfördelningen som innehöll: kommunikationsfrågor,
presentation och aktiviteter.

Utöver förberedelser för Meet N’ Greet eventet diskuterade rådet följande två punkter:

● Mammornas manifestation - Intresse för samarbete finns. Ett förslag presenterades om
att sprida mammornas 34 punkter. Rådet beslutade att Omvärldsgruppen ska träffa
Macarena för att se vad för plan kring Järva Röstar och se huruvida de har någon
koppling eller ett samarbete med Mammornas manifestation. Hana skickar
kontaktuppgifter till Macarena så att omvärldsgruppen kan boka in en träff med henne.

● Publicera ett uttalande kring höjning av Stockholmshyror

Rådet beslutade att skriva ett uttalande för Mammornas manifestation och ett uttalande kring
höjning av Stockholmshyror.

Inför nästa sammanträde:

- Följa upp gällande hur vi ska gå vidare med mammornas manifestation
- Följa upp gällande Järva röstar

Husbyrådet är ett generationsöverskridande råd som startade under hösten 2021. Det ska engagera boende för att hitta nya

vägar för inflytande och delaktighet i Husby. Rådet består


