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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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