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§1
Val av justerare och dag för justering
Stadsdelsnämnden beslöt att utse ledamoten Ole-Jörgen Persson (M)
och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.
Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 16 april 2014.
Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde
den 13 mars 2014 justerades den 19 mars 2014.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________
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§2
Svar på remiss om Stockholms stads kemikalieplan 20142019
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Ärendet

Det har inkommit en remiss om Stockholms stads Kemikalieplan
2014-2019 från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kemikalieplanen
syftar till att förtydliga målområdet Giftfria varor och byggnader som
finns i Miljöprogram för Stockholm 2012-2015. Stadsdelsförvaltning
är positiva till den föreslagna kemikalieplanen och ser den som en
viktig fortsättning på stadens miljöprogram.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 5 mars 2014.
Dnr 16-2014-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi m.fl (MP) lade gemensamt fram ett särskilt
uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Vi ser mycket positivt på att förlaget till kemikalieplan äntligen är
färdigt och tycker att många viktiga delar av stadens kemikaliearbete
har tagits med. Vi är också mycket nöjda över att barns exponering för
kemikalier har fått en central roll i förslaget.
Vi är också positiva till stadsdelsförvaltningens förslag om ett positivt
remissvar. Vi noterar dock att förvaltningen inte uppmärksammar att
stadsdelarna även pekas ut särskilt under punkten 2.2 ”Ta fram en
utbildning riktad till chefer och personal i förskolor”. Detta bör finnas
med i remissvaret.
Det nationella miljömålet Giftfri miljö är dessvärre ännu långt borta,
och bedöms inte som möjligt att nå till 2020. Det kommer att krävas
ett omfattande arbete för att närma sig det.
forts.
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forts § 3
Vi ser den nu föreslagna planen som ett mycket viktigt och bra steg på
vägen dit.
Då kemikalieområdet snabbt kan förändras och då planen är ny och
oprövad anser vi att det är viktigt att efter 2 år ha en genomgång av
möjliga problemområden och möjlighet till att vid behov revidera
kemikalieplanen.
Miljöpartiet har tidigare i arbetsmarknads- samt miljö- och
hälsoskyddsnämnden bland annat framhållit vikten av att använda
”ska-krav” och inte ”bör-krav” – inte minst för att underlätta vid
uppföljningen. Miljöpartiet har pekat på att staden också i olika
verksamheter genererar kemikalier. Staden är dessutom en så stor
aktör att det kan vara befogat med riktade teknikupphandlingar, ibland
tillsammans med andra kommuner. Den kunskap om farliga ämnen
som inhämtas genom tillsyn, upphandling eller på annat sätt bör göras
lättillgänglig för allmänheten.
När det gäller stadsdelsnämndernas ansvarsområden vill vi särskilt
framhålla följande: En viktig del av verksamheten sker inom ramen
för entreprenader, eller av olika aktörer som finansieras av det
allmänna men inte genom upphandling – exempelvis förskolorna
genom förskolepengen. Därför är det viktigt att arbetet med
kemikalier inte bara sker inom verksamhet som direkt drivs av
Stockholms stad. Att ämnen som finns på den så kallade
kandidatlistan undviks är lika viktigt för de barn som går på en
fristående förskola, som för de barn som går i kommunal verksamhet.
Under 2.2 talas visserligen om utbildning av förskolepersonal och
under 5.8 finns en formulering om tillsynen av förskolor och skolor;
att man vill kartlägga och informera om källor som kan medföra en
oönskad kemikaliepåverkan”.
__________________
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§3
Svar på remiss om motion om frihet inom äldreomsorgen
(2013:76)
Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens
förslag till beslut i övrigt anföra:
Den utredning som genomfördes av äldrenämnden 2013 visade att
40% av de som ansökt om servicehusboende fått avslag. Detta är en
av anledningarna till att följande skrivning finns med i budget 2014
för Stockholms stad ” Servicehusen ska kvarstå som en av flera
boendeformer så länge efterfrågan finns. Äldrenämnden uppdras att
följa avslagen för servicehus som överklagas för att kartlägga olika
samband. Det kan till exempel handla om att se över behovsgrunderna
för att ansöka om plats, utformningen av servicehusens innehåll och
verksamhet samt rusta och utveckla moderna alternativ. Vid
biståndsbedömning ska särskild hänsyn tas till ålder och ensamhet.
Äldrenämnden uppdras även att utreda effekterna av att alla
stockholmare över en viss ålder som ansöker till vård och
omsorgsboende beviljas plats.”
Det är angeläget att även stadsdelsförvaltningen noga bevakar och
följer upp att de intentioner som tydliggjorts i budgeten efterföljs.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en
motion av Christopher Ödman, (M), som handlar om frihet inom
äldreomsorgen. I motionen framförs att biståndsbedömning för att få
en servicehuslägenhet bör tas bort så att full valfrihet kan råda för den
enskilde om var han/hon ska få sina insatser utförda; antingen i
servicehus eller i det ordinära boendet. Motionären anser att stadens
riktlinjer för biståndsbedömning, samt att man bedömer behoven olika
i stadsdelarna, gör att många servicehuslägenheter står tomma.
Förvaltningen anser att riktlinjerna för att komma ifråga för ett
servicehusboende redan är tillräckligt generösa och att man i
utredningen beaktar olika behov. Det är dock mycket viktigt att staden
uppnår en likställighet i bedömningen av rätten till servicehusboende.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 februari 2014.
Dnr 93-2014-1.5.1.
forts
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forts § 3
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom det.
Sara Andersson (C) lade fram ett ersättaryttrande
Vice ordföranden Ornina Younan (S) föreslog gemensamt för S+V att
nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+C:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S),
ledamöterna, Jonas Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S) och Rune
Olofsson (S) till förmån för eget förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya
Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen”.
Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl.(FP) lade fram ett särskilt
uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
I budget 2014 för Stockholms stad har alliansen i Stockholm tydligt
uttalat att särskild hänsyn ska tas till ålder och ensamhet vid ansökan
om servicehusboende. Det är viktigt ställningstagande och måste
beaktas vid biståndsbedömningen oavsett vilken stadsdel man bor i.

forts
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I Folkpartiet anser vi att det är dags att ta ett steg vidare, den som är
över 85 år och önskar servicehusboende bör som huvudregel beviljas
detta. Idag avslås cirka 40% av alla ansökningar om plats på
servicehus, trots att det finns platser som står tomma.
Anledningen till detta är att biståndsbedömningen i många fall är hård
och utestänger många som borde få en plats. Vi vill också att den som
beviljats servicehusboende ska kunna välja vilket servicehus som
helst i staden där det finns plats. Saknas plats ska det finnas möjlighet
att ställa sig i kö.
Kvarboendeprincipen är en viktig princip för de som önskar bo kvar
hemma och få hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. Den principen får
dock inte förvandlas till ett tvång för den som önskar flytta till ett
servicehus för att bryta sin isolering och känna sig mer trygg”.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram
ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Den moderatledda majoriteten har inför den så kallade
valfrihetsreformen, vi anser att den är en experimentverkstad.
Vi vill däremot ha en valfrihet när det gäller insatser, att den äldre får
välja insatser i större utsträckning än som är möjligt i dag. Därtill
måste staden införa en flexiblare biståndsbedömning när det gäller
ansökningar för att flytta till servicehus”.
__________________
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§4
Svar på remiss om Betänkandet Framtidens
valfrihetssystem - inom socialtjänsten (SOU 2014:2)
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en remiss
om Remiss av Betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom
socialtjänsten (SOU 2014:2).
Betänkandet behandlar valfrihetens utveckling och dess betydelse för
brukarna samt innehåller förslag om hur valfriheten kan utökas samt
hur informationen i valfrihetssystemet kan kvalitetssäkras.
Stadsdelsförvaltningen instämmer i att det är viktigt att utveckla dels
en vägledning som stödjer personal som ska informera brukarna om
valet av utförare, dels en vägledning om hur information i
valfrihetssystemet kan förmedlas till personer som har nedsatt
beslutsförmåga.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 mars 2014.
Dnr 115-2014-1.5.1.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Vice ordföranden Ornina Younan m.fl. (S) Jonas Ljungstedt (V) lade
fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas
Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S)och Rune Olofsson (S) till förmån för
eget förslag.
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”Förslag till beslut
Att stadsdelsnämnden lämnar följande svar på remissen:
Vi anser inte att samtliga kommuner i Sverige ska vara skyldiga att
skapa förutsättningar för brukarna att välja mellan olika utförare inom
hemtjänsten.
Stockholm stad har så många företag att det blir näst intill omöjligt för
brukaren att göra rationella val.
Generellt i landet är det tydligt att etableringsfriheten i LOV
tillsammans med möjligheten för företagen att plocka ut vinst att
resurserna styrs till områden där det är lättare för företagen att göra
vinst Det är en dålig hantering av våra gemensamma ekonomiska
resurser.
Vi ställer oss också mycket frågande till uppgiften att
kostnadsökningarna varit lägre i de kommuner som tillämpar LOV,
flera har påpekat att utredningen brister då transaktionskostnader inte
har räknats in. De utredningar där transaktionskostnader har räknats in
visar på motsatsen. Vi är starka motståndare till att tvinga
kommunerna att använda sig av LOV när det gäller upphandling av
äldreomsorg. Det kan ändå inte vara rätt att bryta sig in i det området
som handlar om kommunalt självbestämmande av djupt ideologiska
skäl. Varje kommun måste fritt få välja om man vill behålla
äldreomsorgen i egen regi, använda sig av LOV eller av LOU.
Därför är det bra om betänkandet har landat på att kommunerna ska få
välja själv och hoppas att regeringen i så fall går på den linjen
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande
enligt följande:
”Särskilt uttalande
Utredningen har stora brister. För att analysera kvaliteten inom
hemtjänsten använder man främst undersökningar om brukarnas
nöjdhet, ett tveksamt kvalitetsmått. Man undersöker inte exempelvis
kontinuitet, personalens utbildning och kompetens och samverkan
mellan olika aktörer. När det gäller kostnader tar man inte hänsyn
till de stora transaktionskostnaderna som valfrihetssystemet innebär.
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Mångfald har endast undersökt hos de privata företagen och inte
jämförts med de kommunala och exemplen från de privata är inte
övertygande. Mångfalden på de områden som anges är troligen
högre hos de kommunala enheterna. Utredningen kan således inte
påvisa att privata utförare är bättre vad gäller kvalitet, kostnader
och mångfald. För utredningen återstår därför, som den själv
skriver, valfriheten i sig som det viktigaste skälet till ett
valfrihetssystem. Det är i sig ett vanskligt argument. Valet är svårt
att göra. Informationen är otillräcklig och valet ska ske ofta i en
akut situation. Valet av utförare uppfattas också av många som
mindre viktigt än kontinuitet, närhet och trygghet och möjlighet att
påverka vad och av vem saker ska göras i hemmet. Utredningens
förslag om ett obligatoriskt valfrihetssystem för hemtjänsten måste
därför avvisas. Det är kommunerna själva som ska bestämma hur
hemtjänsten ska organiseras.
Kvaliteten
Den avgörande frågan för brukare av hemtjänst är kvaliteten på
tjänsten. I sammanfattning kan man konstatera att utredningen inte
kan påvisa att kvaliteten ökat i de kommuner som använder LOV
(bl a sid 96). Som mått för kvaliteten använder utredningen främst
”Brukarnöjdhet”. Man säger själv, liksom Socialstyrelsen, att
brukarundersökningar är ett trubbigt instrument. Brukaren leds ofta
att svara i positiv riktning, osäkerhet råder vem som har fyllt i
enkäten (brukaren, anhörig eller personal), oklart vad som mäts,
bortfallet är stort mm. Trots det säger man påsid 91 att
brukarnöjdhet är det som bäst mäter kvaliteten. Men inte heller med
detta mått kan utredningen i sin egen brukarundersökning påvisa att
LOV ger en högre kvalitet för brukare av hemtjänst, snarare
tvärtom (sid 96). Det är beklagligt att utredningen inte mer sökt
och diskuterat andra mått på kvalitet än brukarnöjdhet.
‐ Personalen har i de kommunala enheterna, exempelvis i Stockholm,
högre kompetens och grundutbildning än i de privata företag. De
kan till skillnad från privata företag genomföra långsiktiga
utbildningssatsningar av sin personal.
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- Uppsplittring av verksamhet och därmed förutsättning för
samverkan mellan huvudmän och olika enheter i äldreomsorgen är
ett annat viktigt kvalitetsmått. Med allt fler aktörer inom vård och
omsorg för äldre och utan områdesansvar enligt LOV, inte bara
inom hemtjänst, bryts en fungerande samverkan sönder. En
distriktssköterska i Stockholm kan ha 50 olika hemtjänstenheter att
samverka med. Teamarbete blir omöjligt. På motsvarande sätt
försvåras samverkan för biståndshandläggarna. De som drabbas är
framförallt de mest sjuka äldre med hemtjänst.
Utredningen konstaterar att det pågår en hel del arbete för att
förbättra samverkan kring de mest sjuka äldre. Entydigt är dock att
LOV genom sin uppsplittrande effekt försvårar samverkan.
Utredningen tycks medveten om detta och uttrycker på sid 57 en
förhoppning att ”samma utförare etablerar sig inom både primärvård
och hemtjänst och erbjuder brukaren en samlad tjänst för sjukvård
och socialtjänst.” Det borde, tycker vi, vara enklare att uppnå detta
utan LOV och istället få samverkan inom och mellan huvudmännen
utifrån ett områdesansvar. 3
‐ Att utredningen inte tar tillräckligt allvarligt på samverkan och
kontinuitet visas också av att man föreslår att kommunerna kan
välja att lägga ut bara vissa delar av hemtjänsten enligt LOV. Det
kommer att leda till än mer splittrad verksamhet och till att fler
personer ska arbeta i den äldres hem. Det kommer också att
försvåra för utförarna att erbjuda heltidstjänster för sina anställda.
Kostnader
Som ett argument för införandet av LOV har hävdats att
kostnaderna för hemtjänsten kommer att minska eller i varje fall
inte öka. Utredningen kommer fram till att hemtjänsten blivit
billigare i de kommuner som infört LOV. Det är motsatt det
resultat som Statskontoret kommit fram till. Förklaringen är att
Statskontoret räknar in också transaktionskostnaderna (administration,
uppföljning, avtal etc) vilket betänkandet inte gör. Utredningen
väljer istället att tro att de ökade transaktionskostnaderna kommer
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att vägas upp av minskade kostnader för kommunernas hemtjänst
genom den ökade konkurrensen (sid 92).
forts.
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I betänkandet nämns att Trafikverket i en rapport belyst
konsekvenserna av ”en tillämpning av LOV i form av ökat
transportarbete inom hemtjänsten” (sid 92). Man väljer dock att inte
alls ta hänsyn till denna utredning. Trafikverket har själv och
tillsammans med olika kommuner i landet gjort utredningar om vad
LOV kommer att innebära av ökad tid och kostnad för förflyttning
mellan insatserna i hemmen. Resultatet är slående. Med bara en
utförare till utöver kommunens enheter och som tar 20% av
hemtjänsten skulle transporterna öka med ca 20 %. Om två företag
tar 50 % av hemtjänsten skulle transporterna öka med i snitt 33 %.
– Det innebär stora merkostnader och miljöeffekter och ökad stress
för vårdbiträden. Restiden utgör ca 20 % av den totala arbetstiden i
hemtjänsten och hemtjänstens resor utgör ca hälften av
tjänsteresorna i en kommun. – Att man i betänkandet väljer att inte
ta hänsyn till dessa utredningar som kommuner och Trafikverket
gjort är anmärkningsvärt. Utredningen konstaterar således att varken
kvalitet eller kostnader och därmed heller inte effektivitet förändras
i positiv riktning genom ett införande av LOV (sid 98‐99).
Mångfald
Ett annat argument för införande av LOV är att det skulle ge en
ökad mångfald. Utredningen visar att antalet utförare inom
socialtjänsten ökat till följd av LOV. Deras egen kartläggning anger
att det idag finns 847 privata utförare anslutna till de kommunala
valfrihetssystemen, varav 618 i hemtjänsten. Mångfalden hos dessa
uttrycks enligt utredningen i att 72 % av det totala antalet företag
erbjuder profilerade tjänster (sid 83). Men som utredningen skriver,
”om utförarna verkligen tillhandahåller utlovade tjänster har
emellertid inte ingått i undersökningen”. Inom hemtjänsten är språk
den dominerande profileringen, 138 företag erbjuder det. Kontinuitet
anges av 105 företag, kompetens inom demens och alzheimer också
ett drygt hundratal.
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Eftersom utredningens egen undersökning enbart omfattar privata
företag och inga kommunala utförare säger resultaten mycket lite
om LOV bidragit till ökad mångfald. Att säga att mångfalden ökat
för att 100 företag anger kontinuitet som profil är inte övertygande
eftersom kommunala utförare troligen har högre kontinuitet än de
privata. Profilering på språk kan också finnas bland kommunala
enheter. Vad gäller kompetens om demens och alzheimer är
sannolikt denna högre bland de kommunala utförarna. Här har
kommuner gjort långsiktiga satsningar på kompetensuppbyggnad för
sina egna enheter. I Stockholm skulle inte den kompetensutveckling
som nu sker för privata utförare inom demensområdet ha kunnat
ske utan att kommunen givit stora bidrag till dessa för att delta i
sådan utbildning. Kommunens enheter har också större möjligheter
till att skapa särskilda demensteam därför att de ofta är större
enheter än de privata. De har dessutom ett områdesansvar som gör
det enklare för dem att samverka med primärvård och
biståndshandläggare kring personer med demenssjukdom. Mångfald är
således inte något som är självklart följer av LOV. Mångfald kan i
form av kompetenta specialiserade enheter eller verksamheter ofta ha
större förutsättningar att uppnås i de kommunala enheterna. Valfrihet
För utredningen blir därför valfriheten, möjligheten att välja, i sig
det viktigaste argumentet för att föreslå att ett valfrihetssystem
införs i hela landet (sid 155). Undersökningar har visatatt många
brukare är positiva till att kunna välja utförare. Också utredningens
egen undersökning (sid 59) gör så, ca 70 % av de som svarat
ansåg att det var viktigt att kunna välja. Samtidigt hade inte mer
än 46 % valt utförare. Bortfallet av svarande var ca 30 %.
Siffrorna liksom resultatet från andra undersökningar visar att välja
utförare inte är självklart enkelt och positivt för många. I
Stockholm med 100 utförare att välja mellan i en stadsdel är valet
omöjligt. Valet sker dessutom ofta i en akut situation som i en
vårdplanering efter en stroke och med en biståndsbedömaren som
ska vara ”neutral” och inte får komma med råd. Viktigast för
brukarna är heller inte att välja utförare utan att kunna påverka vad

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
10 APRIL 2013
BLAD 14

som ska göras i hemmet och vem som ska göra det. Det som
prioriteras högst är kontinuitet, närhet till utföraren och trygghet.
forts.
forts § 4
Undersökningar visar också att endast 3‐4 % väljer att byta
utförare.
Möjligheten att välja och välja bort en utförare kan också finnas
inom ett sammanhållet system av utförare med områdesansvar med
också andra icke vinstdrivna utförare än kommunens utifrån
exempelvis önskemål om viss profilering av utföraren. Men detta
kan uppnås utan det valfrihetssystem som utredningen förespråkar.
Personalens arbetsvillkor
En stor brist i betänkandet är att personalens arbetsvillkor inte alls
behandlas. Trygga arbetsvillkor, rätt till heltid, krav på
utbildningsnivåer och kompetensutveckling är viktigt både för att
göra yrket attraktivt och för kvaliteten på hemtjänsten. Att arbeta
inom hemtjänsten kräver en hög kunskap och en etisk kompass.
LOV har starkt bidragit till att det blivit svårare att rekrytera och
också behålla personal. Att förbättra personalen arbetsvillkor är
avgörande för att klara de stora behoven av personalrekrytering i
framtiden. Förslaget om obligatorisk lagstiftning måste avvisas. Det
är således som utredning lägger sina förslag om en obligatorisk
lagstiftning om valfrihetssystem. Argumenten vad gäller kvalitet,
kostnader, effektivitet, mångfald och personalens arbetsvillkor saknas.
Utredningen själv sammanfattar det som att det är valfriheten i sig,
möjligheten att välja utförare, som är det avgörande skälet. Men
också detta har enligt utredningen sina problem.
Det är också mycket intressant att notera att utredningens två
sakkunniga från Finansdepartementet i ett särskilt yttrande framför
kraftig kritik mot utredningen. De skriver avslutningsvis:
..”Utredningen pekar i flera stycken själv på att det finns stora brister i
underlaget och att slutsatser därför bör dras med försiktighet. Trots detta
har utredaren valt att lägga förslag som innebär en skyldighet för samtliga
kommuner att införa valfrihetssystem. Vi anser att det behövs bättre
utredningsunderlag och djupare analys innan ett sådant förslag kan
lämnas.”
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forts.
forts § 4
Vi menar att det avgörande skälet för att avvisa utredningens
förslag om ett obligatoriskt valfrihetssystem är att hemtjänsten inte
ska göras till en marknad. Konkurrens och vinstdriven verksamhet
passar helt enkelt inte för att ge personer med behov av hemtjänst
en sådan med hög kvalitet. Personer som ofta är sköra och
multisjuka och i behov av kvalificerad vård och omsorg i
samverkan mellan olika personalgrupper. Det vore också fel att
med en obligatorisk lagstiftning tvinga ca 100 kommuner
kommuner, som idag valt att inte införa LOV, in i ett
valfrihetssystem. I många av dessa finns idag väl fungerande system
för hemtjänst; områdesansvar, god samverkan mellan olika aktörer,
möjligheter att välja vad ska utföras i hemmet och av vem,
rationella system för administration och logistik, öppenhet för att
utveckla former för och innehåll i hemtjänsten, utbildningssatsningar
för personalen, möjligheter till heltid, kollektivavtal mm. Här finns
rika erfarenheter för andra att ta del av. Det vore djupt olyckligt
om utredningens förslag skulle slå sönder denna verksamhet i dessa
kommuner. Därför måste det tillägg utredningen föreslår i
socialtjänstslagen om att samtliga kommuner ska införa ett
valfrihetssystem avvisas (sid 19). Kommunerna måste själva få
bestämma hur de ska organisera sin hemtjänst.
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§5
Svar på skrivelse om att göra Spånga-Tensta till en aktiv
stadsdel i EU utvecklingsfrågor.
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Ärendet

Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde den 30 januari 2014
förvaltningen i uppdrag att bereda svar på skrivelse från miljöpartiet
om att Spånga-Tensta ska bli aktiv i EU frågor och utnyttja de
möjligheter som finns att söka medel från EU. Utifrån det centrala
stöd som Stockholms stad erbjuder är det förvaltningens bedömning
att Spånga-Tensta inte behöver en egen EU-samordnare.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 mars 2014.
Dnr 68-2014-1.1.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Vice ordförande Ornina Younan m.fl. (S) Jonas Ljungstedt m.fl. (V)
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+S+V:s förslag.
”Förslag till beslut
1. Att nämnden bifaller skrivelsen.
2. Att därutöver anföra
Det är valår till EU parlamentet i år. Beslut i EU institutioner påverkar
alltmer i medborgarnas vardag. Samtidigt har vi sensationellt
valdeltagande i stadsdelen, i vissa valdistrikt är valdeltagandet under
20 %. Vi behöver göra mycket mer för att minska demokrati
underskottet.
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forts..
forts § 5
Det låga engagemanget för EU-frågor beror delvis på att det är svårt
för genomsnitts medborgare att relatera till vad EU betyder för den
lokala samhällsutvecklingen. När stadsdelen är aktiv och jobbar med i
EU frågor förstår flera människor vad EU gör.
Förvaltningen skriver i sitt svar att projekt med från EU sköts centralt
i staden. det är bra, men det finns ingenting som hindrar att
stadsnämnden blir aktiv i EU frågor och söker finansieringsmedel från
EU för sina verksamheter. Vi ser stora sociala behov i stadsdelen. Vi
driver att EU-frågor som långsiktigt strategiskt arbete för
stadsdelsnämnden och vi vill att stadsförvaltningen börjar arbeta
aktivt med EU-frågor”.
Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya
Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan m.fl. (S) lade fram ett särskilt
uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Frågorna som skrivelsen tar upp är viktiga för medborgarna i Stockholms
stad och vår stadsdel.
När man tittar på landet som helhet när det gäller ansökningar om
finansiering från EU för projekt så ligger Stockholm dålig till. Att
huvudstaden inte utnyttjar möjligheterna fullt ut att söka projektmedel för
att gynna stadens medborgare är dåligt när andra stora städer i landet gör
det. Detta väcker naturligtvis tanken på om inte stadsdelen skulle behöva
en egen samordnare. Vi vill påpeka att skrivelsen även tar upp flera frågor
som inte besvaras i ärendet”.
Särskilt uttalande

Ledamoten Jonas Ljungstedt lade för V fram ett särskilt uttalande
enligt följande:
”Särskilt uttalande
Som ett EU-kritisk parti är vi i Vänsterpartiet motståndare till en hel del av
den politik som bedrivs på EU-nivå. Ett exempel är TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership), ett handelsavtal mellan EU och USA
som nu förhandlas fram bakom lykta dörrar. Det här avtalet gynnar
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storföretag som ges möjlighet att stoppa demokratiskt fattade politiska
beslut.
forts..
forts § 5
Vi kan konstatera att enlighet med folkomröstningsresultatet 1994 är
Sverige nu medlem i EU. Vi tycker det är bra att ta tillvara på de
möjligheter som medlemskapet ger. En EU-samordnare på
stadsdelsnämndsnivå kan ge möjlighet till detta. Vi bör dock se upp med
att inte alltför stor andel av stadsdelens verksamhet bedrivs och finansieras
genom tidsbegränsade projekt.
__________________
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§6
Studieresa till Juan les Pins Frankrike för Bromstensgårdens
personalgrupp
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att Bromstensgårdens personalgrupp
åker på en studieresa till Frankrike, Juan les Pins, den 30 april t.o.m.
den 3 maj 2014.
Ärendet

Utrednings- och akuthemmet Bromstensgården har för avsikt att göra
en studieresa och under ledning av organisationskonsult och
seminarieledare Christer Olsson, arbeta med det vardagliga samspelet
i personalgruppen för att få inspiration, mana till eftertanke och
handling. Personalgruppen kommer också att göra ett studiebesök vid
Centre Communal D´Action sociale de Nice. Studieresan planeras att
äga rum mellan den 30 april och den 3 maj 2014.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 16 mars 2014.
Dnr 184-2014-1.2.6.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________
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§7
Yttrande om samråd om förslag till detaljplan för Gunnebo
12 i stadsdelen Solhem
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på samrådet.
Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat en ny detaljplan för Gunnebo 12
m.m. i Solhem som nu är på samråd. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra en utbyggnad av skolan, utöka skolgården och säkerställa
den befintliga gång- och cykelvägen som går över skolfastigheten.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 11 mars 2014.
Dnr 121-2014-1.5.3.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________
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§8
Rapport från Stadsrevisionen om avvikelsehantering inom
socialtjänsten
Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendet

Projektrapport från stadsrevisionen om avvikelsehantering inom
socialtjänsten 2014.
Dnr 141-2014-1.6.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND

§9
Rapport från Stadsrevisionen om uppföljning av externa
utförare inom Socialtjänsten
Beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendet

Projektrapport från stadsrevisionen om uppföljning av externa
utförare inom socialtjänsten 2014.
Dnr 140-2014-1.6.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________
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§ 10
Personalbokslut för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2013
Beslut

Stadsdelsnämnden lägger Personalbokslut för Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning 2013 till handlingarna.
Ärendet

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltnings personalbokslut för 2013.
Dnr 168-2014-1.2.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________
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§ 11
Anmäla av medborgarförslag om att öka säkerheten för
barn och ungdomar
Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet
medborgarförslag om att öka säkerheten för barn och ungdomar.
Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om att öka säkerheten för barn
och ungdomar.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 4 mars 2014.
Dnr 64-2014-1.2.4.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________
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§ 12
Anmäla av medborgarförslag om att Hjulsta är i behov av en
ungdomsverksamhet.
Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet
medborgarförslag om att Hjulsta är i behov av en
ungdomsverksamhet.
Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Hjulsta är i behov av en
ungdomsverksamhet.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 mars 2014.
Dnr 146-2014-1.2.4.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND

§ 13
Sammanställning av Stockholm Business Region
Developments företagsbesök 2013
Beslut

Stadsdelsnämnden lägger sammanställningen till handlingarna.
Ärendet

Sammanställning av Stockholm Business Region Developments
företagsbesök 2013.
Dnr 193-2014-4.3.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________
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§ 14
Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars
2014
Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendet

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
_________________

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND

§ 15
Information, kurser och konferenser
Ingen information rapporterades.
______________________
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§ 16
Nämndens och förvaltningens frågor



Skrivelse anmäldes av Ann-Katrin Åslund (FP): Om att bekämpa
äldres otrygghet.
Skrivelse anmäldes av Ornina Younan (S) och Jonas Ljungstedt
(V): Om kulturskolan i Blå Huset.

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelserna
och återkomma till nämnden.
__________________
I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.
(Bilaga 1 § 16)
___________________

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND

§ 17
Pensionärsrådets protokoll 2014
Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokoll från13 februari 2014 till
handlingarna.
Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 13 februari 2014
anmäldes.
Dnr 25-2014-1.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________
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SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND

§ 18
Rådets för funktionshinderfrågor protokoll 2014
Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 24 februari 2014 till
handlingarna.
Ärendet

Protokoll från funktionshinderfrågor sammanträde den 24 februari
2014.
Dnr 26-2014-1.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________
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§ 19
Svar på remiss inför trafikförändringar 2014/2015
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendet

Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting har skickat ut en
remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015. SpångaTensta stadsdelsnämnd bereds möjlighet att lämna synpunkter.
Förvaltningen har angett ett antal förbättringsförslag där förvaltningen
även har beaktat synpunkter som kommit förvaltningen till kännedom.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 mars 2014.
Dnr 163-2014-1.5.3.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Vice ordföranden Ornina Younan m.fl. (S) ledamöter Awad Hersi
m.fl. (MP), Jonas Ljungstedt (V) lade fram ett förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S),
ledamöter Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S),
Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
Att därutöver anföra följande

Forts
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forts § 19
Det är svårt att ha en synpunkt på remissen när det gäller en de flesta
busslinjer som berör vår stadsdel på något sätt har texten att utbudet
på linjen övervägs att ses över för att bättre anpassas till efterfrågan.
Om förändringarna som övervägs när det gäller bussar som åker
igenom vår stadsdel leder till att trängsel och olägenheter minskar så
är det något som vi ser positivt på och instämmer i.
För att lyckas med målet att få en bra kollektivtrafik måste en hållbar
lösning komma till stånd för busstorget vid Spånga Station. Bättre
skyltning har länge önskats från resenärer, boende i stadsdelen och
förvaltningen. Nuvarande situation är kaotisk vid rusningstid och
förvirrande för kollektivtrafikens resenärer.
Vi vill att Linje 514 har kvar hållplatsen Spånga kyrka tills dess att
servicebussens får en större täckning till Tensta och i sin tur Spånga
kyrka. De äldres behov att besöka Spånga kyrka ska inte underskattas,
speciellt för de boende i gamla Spånga. Att en hållplats ner till
vändzonen vid Shellmacken och Syrianska kyrkan blir en realitet ser
vi som angeläget, bland annat också med tanke på det planerade
moskébygget. Det gör även att fler kan besöka och utnyttja
grönområdena vid Eggeby gård.
Linje 517 även ska ha en beständig förbindelse mellan Spånga-LundaHjulsta-Akalla-Husby-Kista centrum.
Vi vill även se att linje 540 får en tätare turtrafik samt att linjen
förlängs till Spånga Station och att den trafikerar samma väg som linje
514 genom Tensta.
Vi vill även se en utbyggnad av tunnelbanan, en förlängning från
Hjulsta till Barkarby. Även befintliga spår och tunnlar borde kunna
utnyttjas mer, till exempel den mellan Rinkeby och Hallonbergen.
I övrigt saknar vi synpunkter från stadsdelsnämndens pensionärsråd
och rådet för funktionshinderfrågor, som båda är viktiga röster i vår
stadsdel vars synpunkter på remisser brukas tas i beaktande och som
vi ofta instämmer i.
__________________
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§ 20
Svar på remiss om motion om en strategi för
äldreomsorgspersonalen i Stockholms stad.
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en
motion av Christopher Ödman, (M), på remiss som handlar om en
strategi för äldreomsorgspersonalen i Stockholms stad. I motionen
framförs att heltidsmåttet för personal inom äldreomsorgen bör sänkas
från 37 timmar/vecka till 32 timmar/vecka. Vidare anser motionären
att två timmar/vecka ska bestå av fysisk träning samt att stadens
anläggningar för friskvård ska kunna utnyttjas även av den personal
som arbetar mindre än 32 timmar/vecka.
Förvaltningen anser att kravet om friskvård på arbetstid är tillgodosett
genom friskvårdsbidrag och möjlighet till en friskvårdstimme per
vecka på betald arbetstid.
Vad gäller sänkning av heltidsmåttet från 37 timmar/vecka till 32
timmar/vecka håller förvaltningen med om att det skulle kunna bidra
till ökade möjligheter för de anställda att arbeta kvar längre i yrket.
Dock skulle det innebära att mer personal behöver anställas för att
kunna tillgodose behoven inom äldreomsorgen.
Förvaltningen anser vidare att det är mycket viktigt att det ställs rätt
krav på kompetens för medarbetare som ska arbeta inom
äldreomsorgen, där utbildning motsvarande gymnasieskolans
omvårdnadsprogram bör vara lägsta nivå.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 februari 2014.
Dnr 92-2014-1.5.1.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.

forts
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forts § 20
Vice ordföranden Ornina Younan m.fl. (S) Jonas Ljungstedt (V) lade
fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas
Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S)och Rune Olofsson (S) till förmån för
eget förslag.
”Förslag till beslut
Att tillstyrka motionen
I motionen förordas att heltidsmåttet för personal inom äldreomsorgen
ska sänkas från 37 till 32 timmar per vecka. En arbetstidsförkortning
för att personal ska orka jobba kvar en längre tid i yrket. Vi tycker att
detta är ett bra förslag. Det finns flera exempel på
arbetstidsförkortning i flera kommuner runt om i landet. Nu senast i
Göteborg med 6-tmmars arbetsdag med bibehållen lön för
kommunanställda.
I stadens dokument står det år efter år att Stockholms stad ska vara en
attraktiv arbetsgivare. Givetvis uppstår en fråga om vad som betraktas
som attraktivt då. Det handlar i slutändan om lön, möjlighet till
kompetensutveckling, bra fysisk och psykisk arbetsmiljö och
arbetstider som göra att det går att kombinera arbete och familjeliv.
Det är också viktigt att se över arbetstiden på sina håll. Ett sådant
exempel är verksamheter där medarbetarna får arbeta pass som
sträcker sig från kl 7:00 på morgonen till 21:00 på kvällen. De passen
är dessutom schemalagda och regelbundet återkommande. Den typen
av planering av arbetstid inte kan få förekomma.
Friskvård på arbetstid är en bra och relativt billig metod för att få ner
sjuktalen. Äldreomsorgen är en bransch som betraktas som fysiskt
tung och generös bedömning av rätt till friskvård ger både
samhällsekonomiska fördelar men även kontinuitet för äldre när
personalen håller hälsan längre.
__________________
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§ 21
Svar på remiss om förlängning av aktuellt avtal samt kravoch behovsanalys av IT stöd
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Ärendet

I syfte att genomföra en kvalitativ upphandling av gemensam itservice föreslår stadsledningskontoret att avtalet med Volvo IT
förlängs till och med 2018-12-31. Under tiden genomförs en process
för att utreda behovet av och kraven på en gemensam it- service, en ny
upphandling samt en kontrollerad överföring till ny leverantör.
Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget och uppmuntrar
till en dialog vad gäller krav och förväntningar på gemensam it
service tillsammans med de förvaltningar som använder tjänsterna.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 11 mars 2014.
Dnr 124-2014-1.5.1.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Vice ordföranden Ornina Younan m.fl. (S) och Jonas Ljungstedt (V)
lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa
sig bakom det.
Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog för MP att nämnden skulle
ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+MP:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas
Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för
eget förslag.

forts.
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forts § 21
”Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår förslaget om att förlänga avtalet med Volvo
IT i ytterligare två år efter 2017
att anföra följande:
Stadens upphandling av gemensam IT-service från Volvo-IT har med
rätta fått motta mycket kritik. Den genomfördes utan föregående
behovs analys och utan tillräcklig kostnadsanalys. Detta har
kritiserats av stadens revisorer. För flertalet av stadens bolag och
nämnder har avtalet inneburit både sämre och dyrare IT-service. För t
ex skolorna har det närmast blivit katastrofalt, då utformningen av
tjänsterna inte alls anpassats till deras behov.
Det kan vara nödvändigt med en gemensam it-service för staden.
Detta konstaterades i en utredning redan 2006. Det är däremot inte
nödvändigt att denna upphandlas av ett privat bolag i Göteborg. Vi
anser att upphandlingen gjordes på ett alltför lättvindigt sätt. Det fanns
dessutom bara två anbud. Dessa borde ha jämförts med kostnaden
och effekterna av att driva denna i egen regi och med anpassning till
stadens olika behov. En utvärdering av upphandlingen har gjorts på
uppdrag av SLK, som själva ansvarade för upphandlingen. Inte
oväntat kom man fram till ett positivt resultat.
Vi anser det bör göras en ordentlig oberoende granskning av utfallet
av detta avtal för stadens bolag, nämnder och förvaltningar. Dessutom
bör en utredning göras om möjligheten att staden själv återtar ansvaret
för it-service. Innan så har skett bör inget beslut tas om att förlänga
avtalet med ytterligare två år”.
__________________
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§ 22
Svar på remiss om strategi för ökad cykling i Stockholms
stad
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Ärendet

Cykelstrategins syftar till att ange riktningen för stadens interna arbete
för att öka cyklandet. Både antalet och andelen cyklande i staden ska
öka genom att göra det enklare och säkrare att cykla för befintliga och
tillkommande cyklister. Stadsdelsförvaltningen är positiv till att det
tas fram en strategi för ökad cykling.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 mars 2014.
Dnr 123-2014-1.5.3.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Vice ordföranden Ornina Younan m.fl. (S) Jonas Ljungstedt (V)
Awad Hersi (MP) m.fl lade fram ett förslag till beslut och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas
Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S), Rune Olofsson (S), Awad Hersi
(MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
Att delvis bifalla förvaltnings förslag
Att därutöver anföra följande:
forts.
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forts § 22
Stadsdelsnämnden ansvarar för cykelvägar på parkmark. Stadens stora
cykelsatsning, cykelmiljarden omfattar inte finansiering av cykelvägar
på parkmark, den delen av cykelvägar sköts av stadsdelsnämnderna.
Vi vill att pengar från cykelmiljarden ska går förbättring av
cykelvägar på parkmark. Det finns rimliga skäl varför man gör
åtskillnad hur man finansierar cykelvägar på gatumark och parkmark.
Det är inte skäl att centralisera hela ansvaret för cykelvägar. Det finns
mycket som talar för att servicen ska vara nära till medborgarna.
Som ett led i arbetet att höja cykelanvändandet i en ny höjd vill ha att
lånecykelsystemet kommer till stadsdelen. Vi vill också cykeln bli en
naturlig del av stadsdelens fordonspark.
Remissen tar upp många bra förslag, utbyggnad av infrastruktur och
väghållning av cykelvägar, men det är också viktigt att staden ta med i
planeringen servicestation för cyklister, sådana cykelverkstäder och
pumpstationer.
En viktig faktor för att få människor att cykla längre sträckor är en
fungerande och konsekvent skyltning, vilket cyklisterna saknar i
Stockholmsregionen idag, därför är det viktigt att man vid
upphandling och tillstånd för bygg- och grävarbeten ser till att man
bidrar till cyklisternas framkomlighet genom tydlig skyltning vid
omledningar o dyl. Idag inträffar det ofta att man bara stänger av
cykelbana/cykelled med ett staket och inte ens talar om vart
cyklisterna ska ta vägen istället. Eller skapar en så smal passage att
det är omöjligt att ta sig fram”.
__________________
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§ 23
Remissvar - Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd
Beslut

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bl.a. Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd gällande förslag från socialnämnden om förslag till
riktlinjer för serveringstillstånd. Förvaltningen är positiv till förslag
till riktlinjer för serveringstillstånd.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 mars 2014.
Dnr 116-2014-1.5.2.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Vice ordförande Ornina Younan m.fl. (S) Jonas Ljungstedt m.fl. (V)
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+S+V:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya
Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
Spånga Tensta stadsdelsnämnd beslutar i huvudsak enligt
förvaltningen förslag
Därutöver anföra:
Vi ställer oss i huvudsak bakom förslaget till nya riktlinjer, som ger
tydlig information till krögare och allmänhet om vad som gäller för
alkoholservering i Stockholm.
Forts.
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forts § 23
Det är välkänt att krogdiskriminering är en vanlig kränkning i
människors vardagsliv. Vi föreslår anonyma tester, s.k. ”situation
testning” vilket innebär att staden utövar tillsyn om en viss krog
diskriminerar eller inte.
Diskriminering är ett allvarligt problem i samhället och även i
Stockholms uteliv. Vi välkomnar att riktlinjerna ger möjlighet att
meddela villkor om skyltning vid entrén som anger vilka
insläppsregler som gäller. Vi anser att det dessutom ska anges i
riktlinjerna att olaglig diskriminering i en krogverksamhet enligt
stadens uppfattning är en omständighet som kan medföra att
tillståndshavaren enligt 8 kap. 12 § alkohollagen anses olämplig att
utöva verksamheten. Upprepad eller systematisk diskriminering ska
alltså medföra att serveringstillståndet kan återkallas.
Vi är bekymrade över att det finns en del caféer och andra
mötesplatser för ungdomar söker och beviljas serveringstillstånd
sedan kraven för detta sänkts med den nya alkohollagen. Det är viktigt
att det även på kvällarna finns alkoholfria mötesplatser som upplevs
som attraktiva för ungdomar på båda sidorna av 18-årsgränsen.
Ansökningar om alkoholtillstånd från populära ungdomsställen ska
därför prövas särskilt noggrant ur ett socialt perspektiv.
Snabbmatsrestauranger ska inte beviljas serveringstillstånd”.
__________________
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§ 24
Ändring i delegationsordning 6.1.3 och 3.18.6 samt tillägg av
avsnitt 8.21
Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner revidering av delegationsordning
6.1.3.
2. Stadsdelsnämnden godkänner revidering av delegationsordning
3.18.6.
3. Stadsdelsnämnden godkänner tillägg till delegationsordningen
8.21
Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår en revidering av delegationsordning
avsnitt 6.1.3 och 3.18.6. samt ett tillägg till delegationsordningen 8.21.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 mars 2014.
Dnr 214-2014-1.1
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________
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§ 25
Svar på skrivelse om redogörelse över hur mångfalds- och
likabehandlingsarbetet bedrivs i Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning
Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att säkerställa att det
finns kunskap och utbildning i HBT-frågor i stadsdelens
verksamheter.
Svaret på skrivelsen visar på ett bra och konstruktivt arbete när det
gäller mångfalds-och likabehandlingsfrågor med fokus på
medarbetarna. Det är ett arbete som ständigt måste pågå och planen
måste vara ett levande dokument.
Stadsdelsnämnden har ansvar för många verksamheter nära
medborgarna, alltifrån förskola, äldreomsorg, socialtjänst och omsorg
om personer med funktionsnedsättning mm.
Det är angeläget att all personal har kunskap om mångfalds-och
likabehandlingsarbete, där HBT-frågor också ingår, i kontakten med
medborgare och i hur verksamheterna bedrivs. Vi vill därför uppdra åt
förvaltningen att säkerställa att utbildning kontinuerligt sker i dessa
frågor. I stadens budget för 2014 finns också beslut på att Stockholms
stad ska ta fram en HBT-policy.
Ärendet

Stadsdelsnämnden gav stadsdelsförvaltningen i uppdrag vid sitt
sammanträde den 30 januari 2014 att ta fram en redogörelse för hur
förvaltningen arbetar med mångfalds- och likabehandlingsarbete för
medarbetarna.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 mars 2014.
Dnr 91-2014-1.1.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), vice ordföranden Ornina Younan (S) m.fl, Jonas Ljungstedt (V)
lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa
sig bakom det.

forts.
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forts § 25
Sara Andersson (C) lade fram ett ersättaryttrande
Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog gemensamt för MP att
nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+C+S+V:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya
Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

__________________
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§ 26
Anmälningsärende avseende lägesrapport år 2013,Tillsyn av
tobak och folköl
Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan avseende lägesrapport år 2013,
Tillsyn av tobak och folköl till handlingarna.
Ärendet

Kommunen tillsammans med polismyndigheten är tillsynsmyndighet
över folköl och tobak. Socialförvaltningen ansvarar för registrering av
försäljningsställen som anmält försäljning av folköl och tobak
dokumenterar detta i ärendehanteringssystemet OL2. Socialnämnden
svarar också bl.a.för samordning, information, utbildning, konsultativt
stöd, myndighetssamverkan samt följer upp stadsdelsnämndernas
tillsynsarbete.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 mars 2014.
Dnr 180-2014-1.6.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
10 APRIL 2013
BLAD 46

§ 27
Svar på medborgarförslag om att lysa upp vattentornet i
Tensta
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och
nämndens beslut som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att skicka medborgarförslaget och
stadsdelsnämndens beslut till Stockholm Vatten AB.
Detta medborgarförslag innehåller ett återkommande önskemål från
många Tenstabor. Vi delar förslagsställarens synpunkter om att det
skulle vara en bra åtgärd att belysa vattentornet och att tornet skyltas
med Tensta. Nya E18 är nu färdig och det är just när man passerar
Hjulsta och Tensta som man kommer in i Stockholms stad och det är
värt att uppmärksammas. Belysning av vattentornet gör också miljön i
närheten tryggare. Ägaren av tornet är Stockholm Vatten AB och
stadsdelsnämnden har inte rådighet över tornet.
Stadsdelsförvaltningen bör dock få i uppdrag att kontakta Stockholm
Vatten AB för att meddela nämndens beslut, påbörja en dialog i
ärendet samt att återkomma till stadsdelsnämnden i ärendet.
Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om att lysa upp vattentornet
samt närområdet i Tensta och öka säkerheten på närliggande gångoch cykelvägar. Det finns ett ökat önskemål om att fler offentliga
byggnader som till exempel vattentorn ska belysas. Trafikkontoret
som är ansvarig för stadens belysning har därför fått i uppdrag att ta
fram en belysningsstrategi för Stockholms offentliga miljöer.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 januari 2014.
Dnr 842-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom det.
Sara Andersson (C) lade fram ett ersättaryttrande
forts.
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forts. § 27
Vice ordföranden Ornina Younan m.fl. (S) och Jonas Ljungstedt (V)
lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa
sig bakom det.
Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog gemensamt för MP att
nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+C:s förslag.
”Förslag till beslut
Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Att därutöver anföra
Att belysa vattentornet är ett bra förslag som vi stöder. Frågan som
medborgaren lyfter upp är viktig inte enbart ur estetisk synvinkel utan även
ur en trygghetsaspekt. Flera undersökningar visar att det finns en upplevd
otrygghet i Tensta, och bland de boende kring vattentornet finns det de
som upplever vägarna och stigarna som otrygga. Överfall och rån har
förekommit.
Det finns även andra platser i vårt område som behöver bättre belysning.
Det är också angeläget att fältassistenter och annan personal finns
närvarande på de här platserna”.
Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S),
ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S) och Rune
Olofsson (S) till förmån för eget förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) Derya Uzel
(MP) till förmån för eget förslag.
__________________
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§ 28
Svar på skrivelse angående livsmedelsbutik i Hjulsta
Centrum
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått en skrivelse från miljöpartiet
om ”En mataffär är en självklarhet i en stadsdel!” och avser
livsmedelsbutiken på Hjulsta torg.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 mars 2014.
Dnr 8-2014-1.6.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Vice ordförande Ornina Younan m.fl. (S) Jonas Ljungstedt m.fl. (V)
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+S+V:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya
Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
1. Att nämnden bifaller skrivelsen.
2. Att därutöver anföra

forts.
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forts. § 28
Vi ställt enkla frågor i skrivelsen och bett förvaltningen om svar på
frågorna. Vi upprepar frågorna, varför Einar Mattsson har valt att säga
upp avtalet med livsmedelshandlaren och när livsmedelsförsäljningen
kommer på plats i Hjulsta? vad kan nämnden eller förvaltningen göra
för att främja att inte Hjulsta blir utan livsmedelshandel?
Tjänsteutlåtandet från förvaltningen svarar på frågorna i skrivelsen,
därför menar vi att frågorna är aktuella än idag och ber förvaltningen
återkomma med svar till stadsdelsnämnden”.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram
ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Det är ingen tvekan om att det finns ett stort behov av en livsmedelsbutik i
Hjulsta. Den upprustning och renovering som pågår området kring centrum
är något positivt. På så sätt skapas fler butiksytor. Vi ser fram emot att en
matbutik åter etablerar sig i Hjulsta.
Det är bra att vid denna upprustning som påbörjats av Einar Mattson, även
planera in möjlighet att bedriva någon form av ungdomsverksamhet, ett
behov som påtalats av flera personer.
__________________
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§ 29
Svar på remiss om ändringar i reglemente för
kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden,
stadsdelsnämnderna och valnämnden
Beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger kontorsyttrandet till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendet
Reglementena för några av stadens nämnder behöver ändras. Det beror
dels på nya regler i kommunallagen, dels på organisations-förändringar
vid stadsledningskontoret och på kommunfullmäktiges beslut i budget
om några mindre ändringar i nämndernas ansvarsområden.
Stadens juridiska avdelning har utarbetat ett förslag till ändrade
reglementen. Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot de
föreslagna ändringarna.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 11 mars 2014.
Dnr 164-2014-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________
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§ 30
Rapport från projekt Järva rent och snyggt 2013
Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens planering för 2014
med ansökan till Järvalyftet om 2,5 mnkr.
Ärendet

Under 2013 har Rinkeby - Kista och Spånga - Tensta
stadsdelsförvaltningar organiserat och administrerat föreningsstäd i
stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta.
Totalt har 141 föreningar varit engagerade i städningen. Av dessa var
94 i Akalla, Husby, Kista och Rinkeby och 47 föreningar var från
Hjulsta och Tensta. Totalt samlades cirka 5 520 stycken 240-liters
säckar in med skräp.
I samarbete med Stendörren fastigheter AB, Kista brandstation och
polisen har stadsdelsförvaltningen genomfört utbildning av ”bostadspiloter”. Bostadspiloterna ska driva studiecirklar, så kallad bo-skola, i
sina respektive föreningar. Vid två utbildningstillfällen har 52 piloter
deltagit och 30 boskolor har genomförts ute i föreningarna på
respektive modersmål.
I samarbete med bland annat Hållbara Järva (Miljö förvaltningen),
Stockholm vatten, Fortum har förvaltningen genomfört utbildning av
”Miljö piloter”. Vid två utbildningstillfällen har 46 piloter deltagit och
totalt 30 miljöcirklar genomförts av föreningarna på respektive
modersmål. Genom dessa studiecirklar har cirka 620 innevånare i
stadsdelarna runt Järvafältet fått lära sig bostads-, brand- och
miljökunskap.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 7 januari 2014.
Dnr 145-2014-1.2.6
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________
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§ 31
Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017
Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2015 med
inriktning 2016-2017 och överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.
Ärendet

Under planperioden arbetar nämnden med ett antal satsningar inom
prioriterade verksamhetsområden vilket framgår av ärendet nedan.
Parallellt med detta fortsätter nämnden det systematiska arbetet med
att utveckla förvaltningens organisation utifrån rådande
förutsättningar.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 20 mars 2014.
Dnr 206-2014-1.1
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP) Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Vice ordföranden Ornina Younan m.fl. (S) Jonas Ljungstedt (V) lade
fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.
Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog för MP att nämnden skulle
återremittera ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden ställde proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Stadsdelsnämnden beslutade att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställde därefter proposition på FP+M+C:s förslag och
fann att nämnden hade beslutat att anta det.
Reservation 1

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas
Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för
eget förslag.
forts.
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”Förslag till beslut
Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
Att därutöver anföra:
Budgetunderlaget har tagits fram med ledning av en borgerlig budget och
vision för framtiden, vilket gör att väsentliga aspekter av befolkningens
behov saknas.
Förvaltningen lyfter upp problemen kring förskoleverksamheten i Spånga,
Bromsten och Tensta. Behov av en utbyggnad i Spånga och Bromsten är
stort medan i Tensta läggs avdelningar ner på grund av minskat underlag
som en direkt följd av vårdnadsbidraget.
De barn som inte deltar i den reguljära barnomsorgen som stadsdelen
erbjuder går miste om de pedagogiska verksamheterna och allt vad det
innebär. Risken att dessa barn hamnar efter sina jämnåriga kamrater när de
börjar skolan är stor. Deras språkkunskaper kommer att vara bristfälliga
vilket leder till att deras förmåga att inhämta kunskap möter stora
svårigheter.
Resurserna för kultur- och föreningsverksamhet är knapphändiga,
Kulturfrågorna har blivit kraftigt eftersatta sedan de borgerliga partierna
tog över makten. Framför allt har det skett en utarmning i förorterna
jämfört med Stockholms innerstad. För att fortsätta och utveckla det
viktiga samarbetet med föreningar i området ser vi ett behov av att
föreningsbidraget ökar. Det är också angeläget vi når ut till fler
åldersgrupper utan att ta bort fokus från barn, unga och kvinnor.
Det är angeläget att stödja och bygga ut samarbetet med
föreningslivet, den summa som satsas i föreningsstöd är välinvesterad
summa i förhållande till det arbete som utförs.
Inom äldreomsorgen pekar förvaltningen på att behovet kommer att
bli större och att antalet äldre kommer att öka, framförallt antalet äldre
med utländsk bakgrund. Problem med psykisk ohälsa,
demenssjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar kommer att öka.
Detta kommer att ställa stora krav på våra verksamheter. Personalen
måste få möjlighet att utveckla sin kompetens inom dessa områden.
Konsekvens av konkurrensutsättningen av våra verksamheter har lett
till en stor oro både bland vår personal och bland våra medborgare.
Vi anser att det är viktigt att man måste påskynda utbyggnaden av
barnomsorgen där behoven är som störst och avskaffa
vårdnadsbidraget som är en fälla både för barnet och modern.
forts.
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Resurserna till kultur och föreningslivet måste öka så att de motsvarar
behovet och de förväntningar förvaltningen kräver av dem. Arbeta för
bättre hyresvillkor och lägre lokalhyror, kultursamordnare i varje
stadsdel och ett bredare kulturutbud som är tillgängligt för alla. En
förstärkning av äldreomsorgen måste ske för att klara av de förväntade
utmaningarna. Trygghet och stabilitet är viktiga förutsättningar för
personer med funktionsnedsättning.
Andelen arbetslösa vuxna och ungdomar i vår stadsdel är stor, det
behövs mycket större satsningar på dessa grupper om de ska ha en
chans att komma ut i arbetslivet.
En markant satsning och förstärkning av Komvux, yrkesutbildningar
och andra utbildningar som efterfrågas så att dessa grupper får den
kompetens som samhället efterfrågar.
En större satsning på sommarjobb så att även ungdomar som är äldre
än 18 år och går i gymnasiet kan erbjudas sommarjobb. Det finns även
en stor grupp äldre ungdomar i vår stadsdel där många av dem
arbetslösa. Sommarjobb kan vara inkörsporten till ett jobb för dem. En
trygg stad har också trygga medborgare. För att våra medborgare skall
känna så är den ekonomiska tryggheten viktig, med jobb som har bra
anställningsförhållanden. Likaså är den yttre miljön viktig, med en ren
och säker stadsdel. I övrigt hänvisar vi till våra respektive
budgetförslag centralt i Stockholms stad”.
Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya
Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att:
Att återremittera förslaget och arbeta fram ett nytt förslag utifrån
nedanstående anförande samt därutöver anföra följande:
Förvaltningen beskriver stora behov i det sociala området som vida
överskrider den budgetram som kommunfullmäktige har anvisat
stadsdelsnämnden för 2014. Utmaningen är stor, inte minst pågående
program inom barn- och ungdomsarbetet. Det är prioriterat att barn
och ungdomsarbetet säkras stabil och långsiktig finansiering.
forts.
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Förvaltningen aviserar årlig nedskärning på 20 miljoner kronor fram
till 2016. Nedskärningarna kan bli större eller mycket större förutsatt
att pris och lönekompensationen blir större än 2 procent. Många
medarbetare inom förskolan och äldreomsorgen har låga löner och det
är troligt att vänta högre krav på lönehöjningar. I underlaget för
budget för 2014 framgår att det fattas resurser område efter område
och orosmolnen hoppar sig.
Bättre förutsättning för det lokala näringslivet
Grunden för långsiktig, ekologisk och social hållbar utveckling i
stadsdelen är livskraftig småföretagarpolitik. Miljöpartiet vill skapa
småföretagscentrum där nya små företagsidéer kan utvecklas.
Rådgivning och stöd ska ges till små företagare. Efterfrågan på
ändamålsenliga för små företag är stor. Vi vill se samarbete mellan
stadsdelsförvaltningen, företagen och fastighetsbolagen i stadsdelen för
att lösa lokalbristen. En annan viktig förutsättning för näringslivet är
kommunala och statliga förvaltningar i området. Vi vill att staden flyttar
förvaltningar och bolag tillbaka till stadsdelen.
Insatser mot ungdomsarbetslöshet
Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas kraftfullt. Staden måste
genomföra satsningar som skapar fler jobb och utbildningsmöjligheter
åt unga. Behovet är stort av insatser och uppsökande verksamhet riktade
till unga personer som varken arbetar, studerar eller befinner sig i någon
typ av insats. Vi vill se ungdomsanställningar för unga arbetslösa inom
stadsdelen olika verksamheter kombinerad med studier.
En dörr in
Oavsett om en person står nära eller långt ifrån egen försörjning ska
insatserna vara utformade på så sätt att den enskilde individen hittar
sin kortaste väg till självförsörjning via arbete, studier eller annan
meningsfull sysselsättning. Individen ska inte behöva lägga tid på
komplicerade kontakter med olika institutioner och myndigheter.
Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara
ledstjärna för verksamheten och alla arbetssökande ska erbjudas
individuellt stöd.
Förskola
Förskolan har flera utmaningar låg andel av behöriga förskolelärare,
sjunkande elevunderlag och ökad konkurrens från enskild drivna
förskolor. Miljöpartiet vill göra särskild satsning på löne- och
kompetenslyft för förskolepersonal.
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Miljö och demokrati arbetet
Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och
demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett
offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter
återigen prioriteras. Vi vill se personal förstärkning i stadsmiljö
området. Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom
förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll.
Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose
sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska
vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och
investera i förnyelsebara energikällor.
Deltagardemokratin är viktig att medborgarna får rätt i att påverka
olika sakfrågor och olika folkinitiativ bör uppmuntras. Vi vill
förstärka stödet till föreningslivet och hitta långsiktigt stöd för
föreningslivet.
Upphandling
Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med
fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och sociala krav
samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler.
Vi vill att bygg av infrastruktur och förnyelsen av bostadsbeståndet
ska ge god social utveckling i stadsdelen och jobb åt människor i
stadsdelen.
Ekologisk mat i förskolan
Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida
matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som
erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2014 ska målet vara att
40 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk.
God mat och livskvalitet för äldre
Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam
och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som
har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad
i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör
matlag erbjudas. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler
äldre får möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk
luft.
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Konsumentvägledning och energirådgivning
Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter
påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell.
Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket
elbolag de ska välja, var är maten är producerad och många vill kunna
utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen
ska öka.
Stadsdelen ska minska sin energiförbrukning med 20%. Stadsdelen
inrättar energirådgivare som stödjer privatpersoner att få ner sin totala
energiförbrukning. Aktiv energimätning ska användas för att
medvetengöra energiåtgången och bespara energi.
Fokus på mångfald och antidiskrimineringsarbete
Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den
diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra
mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på
samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag.
Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen
diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade
jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig
utbildning för alla anställda och politiker. Mångfalden bland chefer
bör öka.
Tillgänglighet, arbetsmiljö mm.
Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och
attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En
viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt
att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen
samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En
annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra
rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se tydligare fokus på och arbete
med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter.
__________________
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§ 32
Månadsrapport för mars
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport för mars 2014.
Ärendet














Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg har en ny
arbetsgrupp startat för en tydligare struktur på möten.
Inom individ- och familjeomsorgen pågår fortsatt ett omfattande
arbete för att minska personalomsättningen, framför allt inom
Barn och ungdom.
Två enheter i Spånga-Tensta har anmält intresse för att delta i
Stockholm stads kvalitetstävling 2014.
Förvaltningen har anmält två goda exempel till Goda
exempelmässan. Det ena bidraget är förvaltningens
värdegrundsarbete rondellen och det andra är Spånga-Tenstas NTA
arbete inom förskolan.
Två medarbetare inom äldre och funktionsnedsättning har fått i
uppdrag att arbeta med uppföljning av inrapporterade
hemtjänsttimmar utifrån det nya ersättningssystemet.
Arbete pågår med årets förskoleundersökning.
All personal inom förskolan har erbjudits en språkföreläsning i
genrepedagogik under den senaste månaden.
Avdelningen förskola kommer att inrätta en mentorsorganisation
för nyexaminerade förskollärare.
Stadsdelsförvaltningarna i västerort har tillsammans haft
resultatdialog för förskolan under mars månad.
Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,61
procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden. Det är
en fortsatt nedgång jämfört med tidigare.
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter
resultatöverföring, Inga prognostiserade budgetavvikelser mellan
verksamhetsområdena efter resultatöverföring.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 2 april 2014.
Dnr 2014-228-1.2.1
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________

