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Nämndens och förvaltningens frågor

















Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP) m fl.: En redovisning
över behovet av akutboende i stadsdelen.
Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP) m fl.: En redovisning om
barn med särskilda behov.
Skrivelse anmäldes av Ornina Younan (S) m.fl. och Jonas
Ljungstedt (V): Undersöka möjligheten till en ungdomsgård i
Hjulsta.
Ann-Katrin åslund (FP) önskade Ifrah-Degmo Mohamed (V)
välkommen till nämnden.
Awad Hersi (MP) föreslog att Stadsbyggnadskontoret och
Exploateringskontoret skulle bjudas in och för att berätta om
aktuella projekt i Tensta. Förvaltningen fick i uppdrag att göra
detta.
Awad Hersi (MP) efterfrågade den uppföljning avseende
ungdomsmottagningen i Kista som nämnden tidigare har gett
förvaltningen i uppdrag att återkomma med. Förvaltningen fick i
uppdrag att återkomma till nämnden.
Rune Olofsson (S) undrade om förvaltningen har undersökt
möjligheten för att sätta upp nämndens affisch med ledamöter och
ersättare på vårdcentralen i Tensta. Förvaltningen fick i uppdrag
att återkomma till nämnden.
Rune Olofsson (S) undrade om det fanns mer information om
Färgfabriken på Gamla Bromstensvägen ska rivas som planerat
innan årsskiftet. Ann-Katrin Åslund (FP) svarade.
Eva Andersson (S) berättade om att stadsdelen HässelbyVällingby har en särskild informationsdag för äldre där de kan få
träffa biståndshandläggare och utförare för att få mer information.
Eva andersson (S) undrade om även Spånga-Tensta skulle kunna
ha något liknande. Margareta Ericson informerade om den
information som stadsdelen går ut med idag. Bland annat finns det
en biståndshandläggare på Medborgarkontoret i Tensta som kan
svara på frågor.
Ornina Younan (S) frågade om den utförarmässa som
förvaltningen har planerat att ha kommer att bli av. Margareta
Ericson berättade att det finns planer på att genomföra en sådan i
stadsdelen.
forts.
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forts § 8
 Anna Jonazon (S) undrade om det finns mer information om de
skolbaracker med tillfälliga bygglov som har löpt ut. Ann-Katrin
Åslund (FP) svarade att Stockholms stad har en övergripande plan
för att kunna tillgodose det ökade behovet av skolplatser i staden.
 Awad Hersi (MP) undrade om förvaltningen hade någon
information om den incident som inträffade på SFI i Tensta samt
om det finns någon information om var de kommer att lokalisera
sin verksamhet framöver. Maria Häggblom svarade att hon inte
har någon ytterligare information om incidenten då det är
arbetsmarknadsförvaltningen som är ansvarig myndighet.
Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelserna
och återkomma till nämnden.
_________________
I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.
(Bilaga 1 § 8)

