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Sammanträde torsdag 4 februari 2016 klockan 18:00-21:55
Ledamöter
Awad Hersi (MP) ordförande
Ole-Jörgen Persson (M) vice ordförande
Anna Jonazon (S)
Azad Hassan (S)
Mecide Gulenay (S)
Sus Andersson (MP)
Rashid Mohammed (V)
Dennis Wedin (M)
Markku Sirviö (M)
Markus Brigander (M)
Naemi Karlsson (M)
Bengt Porseby (L)

Ersättare
Jenny Storm Gillberg (S)
Celal Altun (S)
Guner Kayhan (MP)
Stephan Gullberg (MP)
Ifrah-Degmo Mohamed (V)
Olof Kollinius (M)
Carolina Rosén (L)
Hafize Cetin (C)

Nämnden beslutade att ajournera mötet i 5
minuter, 21.25-21.30 under § 12.
Tjänstgörande ersättare
Jossif Gummar (S)
Anmälda förhinder
Sakib Hossain (S), Malin Holmberg (S),
Annika Rosenberg (M), Aras Amin(M)
Tjänstemän
§§ 1-37: Stadsdelsdirektören Christina Heglert, Tf. avdelningschef Inger Widen
Cederberg samt nämndsekreteraren Anna Birgersson
§§ 1-24 Avdelningscheferna Margareta Ericson, Ditte Westin, Petra Kron Forsling,
Connie Stålhäll-Wallin, och tf avdelningschef Jan Hellström
Personalrepresentanterna VISION Christina Wennström, SACO Carina Nyström.
Under §§ 1-24 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara och ställa frågor. Det
formella sammanträdet började klockan 20:25
Sammanträdet inleddes med genomgång av verksamhetsberättelsen av Carina Cronwall.
Utses att justera

Awad Hersi (MP) och Ole-Jörgen Persson (M)

Dag för justering

10 februari 2016

Sekreterare

Ordförande

Vice ordförande
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§1
Val av justerare och dag för justering
Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Awad Hersi (MP)
och Ole-Jörgen Persson (M) att justera dagens protokoll.
Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 10 februari 2016.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§2
Svar på remiss om riktlinjer för social investeringsfond i
Stockholms stad
Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
Ärendet
Stockholm stad har inrättat en social investeringsfond med syfte att
motverka utanförskap och social utsatthet. Genom fonden ska
kunskapsbaserade arbetssätt och metoder utvecklas och
implementeras så att ekonomiska medel kan föras från kostsamma
insatser när problem uppstått till kostnadseffektiva förebyggande
åtgärder. Kommunstyrelsen har överlämnat remiss (dnr 173968/2015), angående riktlinjer för social investeringsfond i
Stockholms stad.
Förvaltningen är i huvudsak positiv till inrättandet av en social
investeringsfond och anser att det ger Stockholms stad goda
förutsättningar för ett effektivt och långsiktigt arbete för social
hållbarhet. Förvaltningen har dock synpunkter på främst de delar av
förslaget som berör den ekonomiska modellen för återföring till
fonden.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 7 januari 2016.
Dnr 1.5.1-712/2015
Förslag till beslut

Ordföranden Awad Hersi m.fl. (MP), Anna Jonazon m.fl. (S), Rashid
Mohamed (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom
förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) lade fram ett eget
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 MP+S+V:s förslag.
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Reservation
Reservation anmäldes av vice ordföranden Ole-Jörgen Persson (M),
Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M), Markus Birgander (M) och
Naemi Karlsson (M) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. Att som svar på remissen från kommunstyrelsen anföra följande:
Det är klokt att finna framgångsrika former för det offentliga att
arbeta förebyggande och proaktivt på det sociala området. Modeller
som lyckas förena långsiktigt kloka åtgärder med god budgethållning
vore till gagn för både den enskilde och för samhället i stort, genom
att undvika stuprörstänkande till förmån för långsiktiga åtgärder.
Det krävs dock en hel del förtydliganden och förbättringar av de
föreliggande riktlinjerna. För att sociala investeringar verkligen ska ge
effekt och innebära konkreta förbättringar krävs att kunskapsbaserade
arbetssätt används och att enbart åtgärder som har vetenskaplig
evidens får stöd. Vi ser dessvärre en risk i att det sker en politisering
av arbetet, då riktlinjerna föreskriver att den sociala
hållbarhetskommission som den rödgrönrosa majoriteten har tillsatt
ska identifiera angelägna projekt. Om den sociala
hållbarhetskommissionen ska involveras i arbetet är det nödvändigt att
en mångfald av experter och forskare knyts till kommissionen och att
dessa har en bred trovärdighet och i största möjliga utsträckning är
politiskt oberoende. De experter som kopplas till kommissionen måste
därmed utses efter dialog med samtliga partier.
De inkomna ansökningarna granskas av ett råd för sociala
investeringar som vid behov ska ta hjälp av vetenskaplig kompetens.
Här krävs en del avgörande klargöranden, främst vad gäller
gränsdragningen i ansvaret mellan den sociala
hållbarhetskommissionen och rådet för sociala investeringar, samt
vilka som ska ingå i det sistnämnda rådet. Och varför ska såväl den
sociala hållbarhetskommissionen som rådet för sociala investeringar
anlita vetenskaplig kompetens? Det föreligger en stor risk att hela
arbetet byråkratiseras. Enligt förslaget ska även två nya heltidstjänster
tillsättas på stadsledningskontoret för att samordna arbetet med
sociala investeringar.
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Enligt riktlinjerna för fonden ska de projekt som får stöd bidra till
genomförandet av kommunfullmäktiges mål. Dessa mål är dessvärre
otydligt och övergripande formulerade. Det föreligger även i detta
avseende en risk för att det sker en politisering och projekt vars
inriktning stämmer överens med majoritetens ideologiska
utgångspunkter premieras snarare än vetenskapligt förankrade
åtgärder.
Stadsdelsförvaltningen konstaterar att det kan vara svårt att beräkna
hur stor utgiftsminskning en förebyggande åtgärd innebär. Vi
instämmer i denna synpunkt. Det kan ta lång tid innan effekter syns
och de kan, vilket förvaltningen framhåller, uppstå hos andra
huvudmän. Det finns därmed en risk för godtycke vad gäller
beräkningarna av vilka besparingar som faktiskt uppnås. Här krävs
ytterligare förtydliganden. Det är även viktigt att tydligt klargöra att
den förvaltning som ansvarar för ett projekt enbart ska återbetala de
besparingar som har uppstått inom den egna förvaltningen.
Enligt riktlinjerna ska de inkomna ansökningarna analyseras utifrån
ett genusperspektiv. Att välja ut just denna faktor är inte
oproblematiskt. Självfallet ska de sociala investeringarnas
sammantagna effekter gynna såväl kvinnor som män. Det finns dock
en rad andra perspektiv som i så fall borde beaktas, till exempel ett
åldersperspektiv eller om en åtgärd även gynnar personer med
funktionsnedsättningar. Den vetenskapliga grunden måste stå i
centrum för allt arbete med sociala investeringar. Först därefter, om
två projekt har likvärdig evidens, bör ytterligare faktorer beaktas.
Det är avslutningsvis viktigt att det civila samhället kan delta på
samma premisser som kommunala verksamheter. En möjlighet att
involvera det civila samhället ytterligare är att staden som
komplement till den sociala investeringsfonden ser över möjligheten
att även arbeta med så kallade ”social impact bonds” där de
investerare som uppnår det resultat staden efterfrågar återfår insatsen
samt en viss avkastning. Detta innebär att investeraren står för risken
och att staden enbart behöver utbetala medel om efterfrågat resultat
har uppnåtts”.
Särskilt uttalande
Ledamoten Bengt Porseby (L) lade fram ett särskilt uttalande enligt
följande:
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”Särskilt uttalande
Nyttan med en social investeringsfond beror på syftet. Om syftet med
en social investeringsfond är att kunna finansiera tidiga insatser och
långsiktiga projekt bör Stockholm, som en rik kommun med en stor
budget, kunna finansiera sådana projekt inom ordinarie budget.
Om syftet istället är att driva fram verksamhetsförbättringar och nya
arbetssätt kan dock sociala investeringsfonder vara ett intressant sätt
att finansiera sådana insatser. Liberalerna välkomnar förslag som gör
det lättare att testa nya idéer och höja innovationstakten i offentlig
sektor.
Med det sagt finns det ett antal betydande oklarheter kring förslaget
som ger upphov till starka invändningar. Det gäller framför allt
förslaget om återföring, det vill säga att kostnadsbesparingar som
uppstår som ett resultat av projekt som finansieras av fonden ska föras
tillbaka till fonden från den nämnd där besparingarna uppstått.
Vi ser en stor risk för att projekt som finansieras via fonden kommer
att tränga ut kärnverksamheten i nämnderna och kosta mycket pengar
för att hantera i förvaltningen. Om beräkningarna av
kostnadsbesparingar är för optimistiska kommer nämnden att behöva
ta pengar från verksamhet som enligt erfarenhet fungerar, och betala
in till fonden för finansiering av projekt som kanske inte gör så
mycket nytta. Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid
Örebro universitet, pekar i en rapport för SNS på att svenska
kommuner har grundläggande kunskaps- och kompetensbrister när det
kommer till effektutvärdering. Detta är värt att ta på allvar.
Vår oro gäller i synnerhet om det är så att en nämnd som inte har
ansökt om medel måste betala tillbaka pengar som anses vara en
besparing, utan att nämnden har varit med och ansökt om projektet.
I diskussionen kring sociala investeringsfonder nämns ofta vinster
från investeringar i relation till kostnader som uppstår med ett
nollalternativ. På kort sikt kan det till exempel vara en kostnad att
sätta in en extra socialsekreterare för att fånga upp ungdomar på glid,
men på lång sikt leder det till minskade sociala kostnader jämfört med
att inte göra något alls.
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Problemet är dock att alternativet för en nämnd som ska betala
tillbaka pengar inte är att göra ingenting alls, utan att använda de
pengarna på beprövat sätt. Detta är den egentliga så kallade
alternativkostnaden. Vi ser en risk i att projekt med viss, men relativt
låg nytta tar pengar från ordinarie välfungerande verksamhet.
Vi anser sammanfattningsvis att kunskapsläget kring möjligheterna att
genomföra korrekta effektutvärderingar borde klargöras, att
regelverket kring återföring borde tydliggöras och att staden borde
överväga någon annan lösning som är mindre byråkratisk”.
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§3
Svar på remiss om utvärdering av feriejobb för unga
Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i ärendet.
Ärendet
Remissen inkommer från arbetsmarknadsnämnden i uppdrag från
kommunfullmäktige, där syftet är att i årets budget utvärdera stadens
satsning på ferieerbete samt de effekter satsningen gett ungdomarna
och även stadens verksamheter. Utöver detta skulle även förslaget om
förmedling av sommarjobb inom näringslivet utvärderas och beslutas.
Förvaltningen har varit delaktig i tidigt skede med att lämna
synpunkter till arbetsmarknadsnämnden och stödjer de förslag som
har tagits fram.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 21 december 2015.
Dnr 1.5.1-776/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ledamoten Bengt Porseby (L) lade fram ett särskilt uttalande enligt
följande:
”Särskilt uttalande
Jobb skapar framtidstro och jobb skapar integration. Det har varit bra
att Alliansen kraftigt har byggt ut antalet feriejobb med störst fokus på
de ungdomar som behöver det mest. Frågan är dock om majoriteten
har lyckats förvalta detta på bästa sätt. Man har byggt ut antalet jobb
kraftigt men kvaliteten har samtidigt blivit lidande. Tyvärr har också
utvidgningen av målgruppen gjort att många ungdomar i de lägre
åldrarna inte har fått jobb.
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När rapporten anmäldes för arbetsmarknadsnämnden skrev
arbetsmarknadsförvaltningen i sitt tjänsteutlåtande: ”För att klara högt
satta volymmål tar en del arbetsplatser emot ett så stort antal
ungdomar att det är svårt att hitta arbetsuppgifter och ungdomar blir
undersysselsatta. Det skapas även särskilda sysselsättningsprojekt där
arbetsuppgifterna inte alltid upplevs som meningsfulla.” För oss är
detta en tydlig kritik.
Risken är att detta skapar förvaring snarare än jobb. Det ger inte de
unga de erfarenheter som de behöver på arbetsmarknaden. Därför
måste arbetet intensifieras med att bredda utbudet av jobb. Vi vill att
staden ska kunna stödja privata arbetsgivare som tar sig an
feriejobbare med att i första hand kompensera dem för kostnaderna för
handledning och introduktion.
Att det enligt Swecos rapport finns vissa unga vuxna som får
feriejobb, som har påbörjat högskolestudier, visar vidare att man
vänder sig till fel målgrupp.
Samtidigt anser flera av handläggarna att det har blivit svårare för
ungdomar med funktionsnedsättning att hitta sommarjobb – just på
grund av de ökande volymkraven. Majoriteten har prioriterat unga
vuxna som är etablerade i sina studier och som inte kommer att ha
några problem att hitta jobb i framtiden framför ungdomar som
verkligen behöver hjälp med att få in en fot på arbetsmarknaden. Det
är inte en politik som utgår från de som är i mest behov av stöd.
Vi vill till sist understryka att en samlad politik för att göra det möjligt
för unga att få feriejobb naturligtvis först och främst måste utgå ifrån
insatser för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden i den privata
sektorn. Tyvärr gör majoritetens och regeringens skattehöjningar och
höjningar av arbetsgivaravgiften gör det svårare för ungdomar i
Stockholm att få jobb”.
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§4
Svar på remiss om Stockholms miljöprogram 2016-2019
Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i ärendet.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen har fått remissen ”Förslag till Stockholms
stads miljöprogram 2016-2019” dnr 303-1200/2014. Miljöprogrammet är ett stadsövergripande styrdokument för stadens
miljöarbete. Förvaltningen ställer sig positiv till ambitionen att vidare
koppla miljöprogrammet till stadens budget och systemet för ledning
och uppföljning. Vi ser även ett värde i de planerade årliga
uppföljningarna och möjligheten att revidera målen under
programperioden. Vidare tydlighet kring ansvarsfördelning av
delmålen samt i terminologin kring genomförandeansvar efterfrågas
med syfte att underlätta arbetet mot måluppfyllelse.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 december 2015.
Dnr 1.5.1-713/2015
Förslag till beslut
Ordföranden Awad Hersi m.fl. (MP), Anna Jonazon m.fl. (S), Rashid
Mohamed (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom
förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) lade fram ett eget
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom
det.
Ledamoten Bengt Porseby (L) lade fram ett eget 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 MP+S+V:s förslag.
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Reservation I
Reservation anmäldes av vice ordföranden Ole-Jörgen Persson (M),
Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M), Markus Birgander (M),
Naemi Karlsson (M) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
Att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Att därutöver anföra
Vårt mål är att Stockholm ska påbörja omställningen till att bli en
hållbar stad med höga ambitioner inom klimat och miljö.
Stockholmarnas hälsa ska gynnas genom ett långsiktigt arbete med
sikte på en ren stadsmiljö. Det ska vara lätt för stockholmarna att göra
miljömedvetna val i sin vardag. Målet ska vara att minska
stockholmarnas ekologiska fotavtryck. Tack vare att Alliansen drivit
på för hållbarhetsarbetet i Stockholm, utsågs staden av EUkommissionen till Europas miljöhuvudstad 2010. Utnämningen har
bidragit till ett ökat intresse för Stockholms miljöarbete, där staden
fungerar som inspiratör och föredöme för andra städer runt om i
världen. Utnämningen har också bidragit till att stockholmarnas
medvetenhet kring stadens miljöarbete och krav på en aktiv miljö- och
klimatpolitik har ökat.
Vi konstaterar att förslaget till miljöprogram omfattar sex
övergripande miljömål, vilka i princip är desamma som
miljöprogrammet för 2012 – 2015. I stora delar välkomnar vi
inriktningen för stadens kommande miljöarbete där Stockholm fortsatt
agerar som ett internationellt föredöme på miljöområdet. Som stadens
främsta styrdokument på miljöområdet är vi angelägna om att
förslaget från kommunstyrelsen tillåts en ingående granskning av alla
berörda verksamheter i staden.
Det finns dock ett antal otydligheter i miljöprogrammets nuvarande
innehåll, både avseende gäller ekonomi, ansvarsfördelning,
uppföljning och genomförande. I förklaringar till målen och delmålen
används olika benämningar som medför att det blir oklart vad som
avses. Bland annat står det i vissa fall ”samtliga stadens enheter”,
ibland ”samtliga verksamheter” och därutöver ”staden” eller ”stadens
samtliga nämnder/styrelser”. Om inte de sammantagna otydligheterna
i programmet åtgärdas riskerar miljömålen att missas. Det åligger nu
kommunstyrelsen att arbeta fram anvisningar för hur rapporteringen
av uppföljningen ska ske. Det är viktigt att dessa anvisningar är
tydliga samt att de finns tillgängliga hos stadens nämnder och bolag
innan rapporteringen kan förväntas starta”.
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Reservation II
Reservation anmäldes av ledamoten Bengt Porseby (L) till förmån för
eget förslag.
”Förslag till beslut
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.
2. Att i övrigt anföra följande.
Enligt budgeten för 2015 skulle ett nytt miljöprogram tas fram för
Stockholms stad under förra året. Det försenade miljöprogram som nu
presenterats framstår i allt väsentligt som ett förhastat verk.
Miljöprogrammet har tagits fram av en grupp om 50 personer vars
slutprodukt i anmärkningsvärt stora delar överlappar med stadens
budget. En del av de mål som sätts upp i förslaget till miljöprogram
formulerar mål som sedan antagandet av stadens budget för 2016 är
gällande för staden genom Miljö- och hälsoskyddsnämnden men som
i förslaget till miljöprogram får en annan form.
Vidare innehåller miljöprogrammet en rad mål som är svåra att
utvärdera, exempelvis om trängselskattens utformning. Förslaget till
miljöprogram innehåller dessutom mål för stadens upphandlingar trots
att staden arbetar med en policy för upphandlingar och inköp.
Förslaget att varje nämnd ska ta fram egna mål ger dessutom en
kraftig målinflation. Vidare uppger flera kontor i staden att de av olika
skäl har svårt utläsa hur de ska arbeta med miljöprogrammet.
Trots att programmet redan är försenat framstår det nya förslaget
därför som ett förhastat verk. Såväl Liberalerna som majoriteten har
höga ambitioner för Stockholms miljöarbete. Därför hade Stockholm
varit betjänt av ett miljöprogram med konkreta, utvärderingsbara och
fokuserade mål”.
Särskilt uttalande
Ordföranden Awad Hersi m.fl. (M) och Rashid Mohamed (V) lade
fram ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Alla nämnder och styrelser behöver ha egna
miljöhandlingsplaner
Det är mycket bra att miljömålen ytterst integreras i stadens budget
och kvalitetsuppföljning, liksom att arbetet systematiseras så att
förbättringar kan ske kontinuerligt.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
4 februari 2016
Blad 13

Förslaget att inte längre ha tvingande krav på miljöhandlingsplaner i
nämnder och bolag är dock olyckligt. Det faktum att revisionen visat
att de hittills inte varit ändamålsenliga är inte skäl att ta bort dem –
men självklart ska arbetet förändras så att de blir effektiva medel för
ett bättre miljöarbete i staden.
Genom en miljöhandlingsplan i varje nämnd och styrelse skapas ett
utrymme för systematiskt miljöarbete, som optimerar
förutsättningarna i varje organisation. Det ökar förutsättningarna att
anpassa miljöarbetet för de olika förutsättningar som finns i olika
delar av staden, att ta vara på medborgares engagemang genom att
lyfta upp miljöfrågor som är mer brännande lokalt än på övergripande
nivå.
Synkronisera olika styrdokument, handlingsplaner och
strategier med bäring på miljöområdet
I miljöprogrammet hänvisas till en rad befintliga och kommande
styrdokument inom miljöområdet. Det är av yttersta vikt att de olika
dokumenten är korrelerade till varandra och stärker varandra.
Bättre förutsättningar för miljökrav i upphandlingar och
verksamhet som drivs i privat regi
En inte oväsentlig del av den verksamhet som är stadens ansvar drivs
idag i privat regi genom entreprenader eller på annat sätt finansierat
av staden. Det är av yttersta vikt att staden kan ställa tuffa miljökrav
på all den verksamhet som bedrivs för skattebetalarnas medel. Barn
som går i en privat förskola ska borde ha en lika kemikaliesmart
förskola som barn i kommunal förskola. Stadens bolag ska inte få
onödigt höga energikostnader i sina äldreboenden, bara för att vi inte
kan ställa krav på att entreprenörerna utbildar sin personal i
klimatfrågor.
Med dagens förutsättningar är det svårt att ställa sådana krav. Därför
bör ett arbete inledas för att identifiera metoder att ändå uppmuntra till
ett aktivt miljöarbete i privata verksamheter som arbetar för
kommunen.
I förslaget till miljöprogram framhålls på flera ställen att miljöfaktorer
ska beaktas vid upphandling. De behövs då också en satsning på att
utreda de juridiska möjligheterna att ställa tuffare miljökrav än idag
vid upphandlingar.
Vi behöver tuffare krav på partiklar och NOx
På ett antal områden flyttar vi med det nya miljöprogrammet fram
positionerna. Men det finns också områden där vi fortfarande ligger
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på samma målnivå som i det tidigare miljöprogrammet, exempelvis
partiklar och kväveoxider. Det är angeläget att minska dessa
ytterligare, och att årligen flytta fram positionerna.
Indikatorn för antal lastbilar som passerar innerstan ligger på en fast
nivå under programperioden. Målet borde vara en minskande nivå.
Sätt målvärden på alla indikatorer i miljöprogrammet
Indikatorerna för antal ”Cykelantal”, ”Andel vattenförekomster som
följer miljökvalitetsnormerna för ekologisk status”, ”Antal av 17
utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i
slam” har inte några målvärden. Miljökvalitetsnormen för ekologisk
status ska visserligen inte nås förrän 2021, men delmål längs vägen
bör ändå vara möjliga att ställa upp.
Höj ambitionen om energieffektivisering
Målet är att koldioxidutsläppen per person i Stockholm ska minska
med 16 procent. Samtidigt ska indikatorn köpt energi bara minskas
med 10%. Att minska den köpta energin är naturligtvis inte den enda
vägen till minskade koldioxidutsläpp, men en inte oväsentlig del, som
dessutom ger positiva ekonomiska effekter i verksamheterna.
Förnybart är mer än solenergi
I förslaget finns ett särskilt delmål för egen produktion av solenergi.
Solenergi är ett viktigt och spännande område att utforska för framtida
energiförsörjning, men för en energitrygghet som räcker året runt i
Stockholm krävs satsningar på fler former av förnyelsebar energi.
Det ska vara lätt och trevligt att återvinna
I förslaget till delmål om resurseffektiva kretslopp sägs att ” En
gemensam faktor för att lyckas med en ökad resurshushållning är att
det ska vara lätt att göra rätt för stockholmarna”. Idag har vi ännu
långt dit. Vad gäller papper, plast och metall ligger stockholmarna
långt under riksgenomsnittet för insamling.
Även om producenterna har ansvaret för förpackningsåtervinningen
finns det saker som Stockholms stad kan göra för att förbättra
förutsättningarna. Många stockholmare har långt till ett
återvinningskärl, och många återvinningsstationer är skräpiga och
överfulla. Det behövs mark för återvinningsstationer – och inte bara i
samband med planering av ny bebyggelse. Det behövs innovationer
för effektivare markutnyttjande liksom för effektivare avfalls- och
återvinningssystem i framför allt äldre bebyggelse. Det behövs också
bättre uppföljning av nedskräpning kring stationerna, så att
återvinningen inte blir förknippad med en negativ upplevelse.
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Stadens återvinningscentraler är idag få och ofta lokaliserade så att det
är svårt att komma dit med kollektiva färdmedel. Stadens satsningar
på mobila återvinningsstationer bör därför öka, liksom informationen
om att denna möjlighet finns.
Insamling av matavfall är inte bara biogas
Det är en viktig ambition att öka andelen matavfall som kommer till
nytta. I de allra flesta verksamheter är det enklast och effektivast att
uppnå detta genom att samla in och lämna till stadens anläggningar
för biologiskt omhändertagande.
Det är dock viktigt att poängtera att det inte är det enda
användningsområdet. Exempelvis är det ur pedagogisk synpunkt bra
om förskolor och skolor kan kompostera sitt matavfall för att visa på
hur ett kretslopp fungerar. Beräkning av indikatorer för stadens egna
verksamheter bör inte enbart grunda sig på vad som lämnas till central
behandling.
Miljösmart mat är mer än ekologiskt
I förslaget till miljöprogram ligger ett delmål om andel ekologisk mat
under avsnittet Giftfritt Stockholm. Under denna rubrik är det ett bra
och viktigt mål.
Likaså finns delmål som handlar om minskat svinn och ökad andel
matavfallsinsamling med i miljöprogrammet.
Vill man ta ett större grepp kring matens miljöpåverkan vore det på
sin plats att även ha med livsmedelsproduktionens effekter på
transporter, energi- och vattenanvändning. Miljöprogrammet borde
därför även ha mål om mer vegetarisk mat, lokalproducerat och
säsongsanpassade frukter och grönsaker.
Koppla mark- och vattenanvändning tydligare till de
nationella miljömålen
Ett växande Stockholm innebär en tydlig konflikt mellan bevarande
av grönytor och byggande. I ett miljöprogram är det viktigt att det
tydligt framgår att hanteringen av grönytor är viktiga för att
Stockholm ska kunna bidra till att uppnå flera av de nationella
miljömålen.
I de föreslagna indikatorerna pekas nu bevarande av biologisk
mångfald främst ut i samband med att staden växer. Det är inte minst
viktigt att bevarande av biologisk mångfald sker i arbetet med
befintliga grönområden och vatten, som måste vårdas med hög
kompetens. Upphandlingen av naturskötsel inom staden måste därför
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också bli bättre. Miljöförvaltningen bör pekas ut som en resurs för
stadsdelarnas arbete med stadsmiljöfrågor.
Även om grönstrukturfrågor ofta är med i dagens
miljökonsekvensbeskrivningar framgår det av miljömålsportalen att
de än så länge ger alltför otillräckliga avtryck i den bebyggelse som
sker. Därför är den kommande grönstrukturplanen mycket viktig.
När det gäller stärkandet av stadens vattenområden väger turist-,
rekreations- och fritidsfiske tungt i liggande förslag till miljöprogram.
I detta sammanhang nämns hänsyn till naturvårdsintressen i termer av
”där det är nödvändigt”. Det vore bra om avsnittet tog avstamp i en
tydligare helhetssyn och problematisering av intressekonflikterna
mellan naturvärden, exploatering och rekreation, för att också kunna
peka ut var och när miljöhänsynen behöver ges större tyngd”.
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§5
Svar på remiss om Riktlinjer för hälso-och
sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stad särskilda
boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL
och daglig verksamhet LSS
Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har av Kommunstyrelsen fått en remiss (KS dnr
152-1753/2015) gällande riktlinjer för hälso- och
sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden
enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig
verksamhet enligt LSS.
Riktlinjerna avser journalföring av hälso- och sjukvård inom
Stockholms stad. Tidigare har MAS (medicinskt ansvarig
sjuksköterska) och MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)
ansvarat för att ta fram lokala rutiner för dokumentation. Efterfrågan
har kommit från verksamheterna om att det behövs stadsgemensamma
riktlinjer så att samtliga dokumenterar på samma sätt.
Förvaltningen ser positivt på de stadsövergripande riktlinjerna. De är
tydliga och ska gälla alla verksamheter i både egen regi och
entreprenörer.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 2 december 2015.
Dnr 1.5.1-702/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§6
Svar på remiss om motion om effektivt nyttjande av
stadens skollokaler
Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har fått ”Motion (2015:70) om
effektivt nyttjande av stadens skollokaler” på remiss. Förvaltningen
ställer sig positiv till skribentens krav på att stadens lokalutnyttjande
skall vara effektivt och att frågan om hur detta kan utvecklas bör
utredas av SLK i samarbete med berörda förvaltningar och bolag.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tog informellt kontakt med
utbildningsförvaltningen hösten 2012 angående de lokaler på
Värstagårdsvägen som omnämns i motionen. Förvaltningen efterhörde
då möjligheten att överta de sedan länge tomställda lokalerna för att
bedriva egen verksamhet i dem.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 7 januari 2016.
Dnr 1.5.1-806/2015
Förslag till beslut
Ordföranden Awad Hersi m.fl. (MP), Anna Jonazon m.fl. (S), Rashid
Mohamed (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom
förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) lade fram ett eget
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 MP+S+V:s förslag.
Reservation I
Reservation anmäldes av vice ordföranden Ole-Jörgen Persson (M),
Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M), Markus Birgander (M),
Naemi Karlsson (M) till förmån för eget förslag.
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”Förslag till beslut
Att tillstyrka motionen
Att därutöver anföra följande
Behovet av skollokaler är stort i Stockholm. I en utredning från 2014
konstateras att Stockholms stad behöver bygga 47 nya skolor fram till
2040 för att möta de växande elevkullarna. Detta, liksom alla andra
nödvändiga investeringar som behövs när Stockholm växer, kommer
medföra stora investeringskostnader för staden. För att minimera
kostnaderna och för att uppnå ett effektivt lokalutnyttjande så är det
viktigt att vi använder de lokaler vi har på ett bra sätt. I huvudsak
fungerar det bra men vi har fortfarande vakanser i stadens
skolfastighetsbestånd.
Det är positivt att det finns planer för den nämnda förskolelokalen på
Värstagårdsvägen 3 och 5 i Spånga även om vi gärna sett att
verksamhet kommit på plats tidigare då lokalerna varit tomställda
under längre period. Detta är ett exempel på när stadens lokaler har
använts på ett ineffektivt sätt.
Skolans lokaler ska ses som en gemensam resurs för stockholmarna.
Alliansen i Stockholm har länge drivit på för att öka användningen av
skolans lokaler utanför skoltid, bland annat genom att öppna upp dem
för idrottsföreningarna men även för andra ändamål som t.ex
kulturaktiviteter. På vissa håll fungerar det bra, på andra håll mindre
bra.
Ett bättre lokalanvändande bör vara en hög prioritet i Stockholm stad.
Alla stadens förvaltningar har ett ansvar att löpande samarbeta för ett
bättre resursutnyttjande på det här området”.
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§7
Svar på motion om värdskap för Tour de France-sträcka i
Stockholm
Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har fått ”Motion om värdskap för
Tour de France-sträcka i Stockholm” på remiss. Motionen är författad
av Richard Bengtsson (L) och Rasmus Jonlund (L).
Utifrån ett verksamhetsperspektiv har förvaltningen inget att anföra
angående motionens förslag. Förvaltningen väljer dock att göra vissa
påpekanden inför den fortsatta handläggningen av motionen.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 7 januari 2016.
Dnr 1.5.3-768/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§8
Verksamhetsberättelse 2015
Beslut
Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelsen för år 2015.
2. Begära ombudgetering om 3,7 mnkr för investeringar.
3. Begära ombudgetering om 0,6 mnkr för investeringar till maskiner
och inventarier.
4. Begära ombudgetering om 1,0 mnkr för demokratimedel som ej
förbrukats.
5. Beslutar att nedskriva fordringar om 231 888 kronor enligt bilaga
4.
6. Begära hos kommunstyrelsen att ackumulerat netto 9,6 mnkr
avseende resultatenheterna överförs till 2016.
7. Godkänner redovisning av internkontrollarbetet 2015 i enlighet
med bilaga 10.
8. Godkänna ärendet i övrigt.
9. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
10. Beslutet förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har under 2015 gjort en lång rad tydliga politiska
ställningstaganden som anger riktningen för förvaltningens fortsatta
arbete. Här märks strategin för att öka andelen utrikes födda chefer,
strategin för att öka andelen förskollärare i förskolan och de
reviderade riktlinjerna för föreningsbidrag. För barn och unga i
stadsdelen ligger den politiska tyngdpunkten på Blå husets som ett
kulturellt nav i stadsdelen och uppdraget att skapa en fritidsgård i
Hjulsta med tjejprofil. Nämnden har tagit ställning för att bygga en
grafittivägg i stadsdelen. Samverkan med civilsamhället har stärkts
genom det civila rådet och i mobiliseringen mot våldsbejakande
extremism.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 22 januari 2016.
Dnr 1.2.1-755/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Ordföranden Awad Hersi m.fl (MP), Anna Jonazon m.fl (S) och
Rashid Mohamed (V) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Det har pågått utvecklingsarbete på många håll i nämndens
verksamheter under året. Vi i den rödgröna majoriteten är glada över
att se att Spånga-Tensta utvecklas i en alltmer hållbar inriktning såväl
socialt som ekologiskt. Under verksamhetsåret har insatser gjorts för
att möta de sociala utmaningar som finns i stadsdelsområdet. Ett
tydligt tecken på den positiva utvecklingen som sker i stadsdelen är att
andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till
befolkningen i stadsdelen har minskat under året”.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl (M) lade fram ett särskilt
uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
För Stockholmarna och för medborgarna i Spånga-Tensta har 2015
varit ett blandat år. Den nuvarande majoriteten har kunnat levat gott
på de goda förutsättningar som Alliansen lämnade efter sig samt på en
duktig och kompetent förvaltning. Inte minst ser vi det när det gäller
att antalet hushåll beroende av försörjningsstöd fortsätter att sjunka.
Det är ett resultat av Alliansens arbete med att få fler människor ut i
arbete.
Trots den rödgrönrosa majoritetens skattehöjning har medborgarna i
Spånga-Tensta märkt små förändringar i stadsdelens service. En stor
del av förklaringen ligger i den brist på prioriteringar och ledarskap
som präglade 2015. Där har kärnverksamheterna kommit i skymundan
för annat. Vi ser det till exempelvis i felprioriteringar som att använda
tid, kraft och ekonomiska resurser på att bygga en graffittivägg i
stället för att prioritera fungerande förebyggande insatser för att
hindra att fler ungdomar i stadsdelen hamnar i kriminalitet och
utanförskap. Vi ser det också i att den av majoriteten utlovade
ungdomsgården i Hjulsta fortfarande inte är i drift, på trots av hög
svansföring om att fritidsverksamheten skulle ha kommit i drift redan
i december 2015. Så har inte skett.
Vidare ifrågasätter vi starkt nyttan av det Civila rådet såsom det nu är
utformat och utifrån de rätt få konkreta resultat vi sett av deras
verksamhet.
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Det är viktigt att knyta till sig föreningar och civilsamhälle, men det
måste göras med stringens, med tydligt uppsatta mål för vad man vill
uppnå och med deltagande från föreningar i hela stadsdelen. I
dagsläget är det i princip enbart föreningar från Tensta som är med i
Civila rådet. Det är olyckligt.
Förra årets trygghetsundersökning visar att fler nu känner sig otrygga
i stadsdelen jämfört med tidigare. Det är en bekymmersam utveckling.
Vi anser att majoriteten inte tar trygghetsfrågorna på tillräckligt stort
allvar och inte arbetar nog tillräckligt med att öka medborgarnas
upplevelse av trygghet i det offentliga rummet. I det sammanhanget är
det viktigt att fortsätta arbeta för ökad kameraövervakning i otrygga
delar av stadsdelen. Det är synnerligen bekymmersamt att majoriteten
är tveksamma eller direkta motståndare till mer kameraövervakning
på trots av detta skulle öka tryggheten, hjälpa polisen i deras arbete
och öka uppklarningsprocenten av begångna brott.
Ser man till det ekonomiska resultatet finns ett överskott om ungefär 1
miljon kronor. Överskottet rör sig i sin helhet om projektmedel
(demokratimedel) som inte använts. Gällande äldreomsorgen,
förskolan, arbetsmarknadsåtgärder och Individ- och familj presenterar
majoriteten tilldels stora underskott. Detta är allvarligt och
bekymmersamt. Vi kan helt enkelt konstatera att utan de
demokratimedel som inte använts hade bokslutet balanserat kring 0,
med stora underskott på för nämnden och medborgarna viktiga
områden.
Sjukfrånvaron är fortfarande ett betydande problem i vår stadsdel.
Krafttag behövs för att få ned sjukfrånvaron. En lägre sjukfrånvaro är
viktigt av flera skäl, men i första hand eftersom kostnaderna både för
förvaltningen och den enskilde blir stora av att man inte lyckas få
människor tillbaka i arbete”.
Särskilt uttalande
Ledamoten Bengt Porseby (L) lade fram ett särskilt uttalande enligt
följande:
”Särskilt uttalande
Ett Stockholm där alla har möjlighet att förverkliga sin potential och
där framtida generationer växer upp med jämlika livschanser kräver
välfärd i världsklass. Den rödgrönrosa majoriteten har under det
gångna året höjt skatten men samtidigt haft problem med att finansiera
kärnverksamheter som förskola, äldreomsorg och socialtjänst.
Det ekonomiska läget i många stadsdelar är ansträngt.
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Vi kan se på flera håll i staden hur barngruppernas storlek i förskolan
ökar, men i Spånga-Tensta ser vi hur antalet inskrivna barn i
stadsdelens förskolor ha vakanta platser med konsekvens att
förskoleverksamheten går med underskott. Vi vet att det är många
barn som går hemma av olika anledningar och det är nu hög tid att
ledningen för förskolan vidtar åtgärder för att nyttja dels de lediga
platserna, dels också ge hemmavarande förskolebarn den utbildning
som behövs för att klara sig i ett högteknologiskt samhälle.
Äldreomsorgen har ett stort underskott, -5,7 mnkr och även om det i
första hand är hemtjänsten som står för merkostnaden, så går det inte
att utesluta att andra verksamheter inom äldreomsorgen får klara sig
med mindre medel, vilket i sin tur påverkar resurserna att bedriva
verksamhet med en hög kvalitet i övriga delar av äldreomsorgen.
Trots skattehöjningarna har majoriteten svårt att få pengarna att räcka
till. Det är däremot glädjande att förvaltningen tagit steget att
effektivisera hemtjänsten genom att enbart ha en geografisk plats
varifrån all hemtjänst utgår.
Trots de ekonomiska utmaningarna gör stadsdelsnämndens personal
ett mycket gott arbete och förtjänar allt beröm för sina ansträngningar
att få verksamheten att gå runt. Inte minst flyktingsituationen under
hösten har ställt staden inför stora prövningar. Det bemötande och de
ansträngningar stadens anställda och invånare har visat upp har gett
eko i Sverige och i Europa.
Det ansträngda ekonomiska läget ställer stora krav på
stadsdelsnämnden att prioritera. Mindre angelägna satsningar till
exempel Graffitivägg och andra projekt måste få stå tillbaka för att
värna kärnverksamheterna. Tyvärr har majoriteten visat sig ha svårt
att göra sådana prioriteringar. Symbolprojekt och perifera satsningar
har tillåtits tränga ut insatser som gör verklig skillnad för de barn,
vuxna och äldre som behöver hjälp från staden.
Vi ser också hur valfriheten har tryckts tillbaka genom att
välfungerande verksamheter återkommunaliserats av ideologiska skäl.
Trots att vänstermajoriteten talar om att kvalitet ska vara den
vägledande faktorn ser vi ofta hur kvalitet inte är en faktor i
upphandlingsbeslut, utan att driftsform är det enda som styr.
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Att kombinera en ekonomi i balans med höga ambitioner i välfärden,
utan skattehöjningar som hotar jobben och företagandet, är en svår
uppgift. Men den är avgörande om Stockholm ska bli en stad som
klarar integrationen av nyanlända och ger kunskap och framtidstro åt
växande generationer, utan att urholka vår förmåga att långsiktigt ta
ansvar för välfärden.
Det gångna året har visat att Stockholm är betjänt av ett nytt och
liberalt ledarskap som ger varje stockholmare större resurser att forma
sitt eget liv”.
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§8A
Upphandling av jourverksamhet avseende
sjuksköterskeinsatser för de boende på Tensta servicehus

Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen
att genomföra en upphandling av jourverksamhet avseende
sjuksköterskeinsatser för de boende på Tensta servicehus med den
omfattning som föreslås i detta tjänsteutlåtande och med avsikt att
avtal börjar gälla från och med 1 mars 2016.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 26 januari 2016.
Dnr 2.2.2-84/2016
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§9
Föreningsbidrag 2016
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till ideella föreningar
enligt följande fördelning:
- Grekiska föreningen beviljas 24 000 kr.
- Al Hidaya beviljas 18 000 kr.
- Spånga Folkdansgille beviljas 18 000 kr.
- Järva Folkets Park beviljas 96 000 kr.
- Somaliska kvinno- och utvecklingsföreningen beviljas 30 000 kr.
- Gulan förening beviljas 12 000 kr.
- Tensta 4H gård beviljas 24 000 kr.
- Kalon Humanitär Hjälporganisation 30 000 kr.
- Verdandi beviljas 552 000 kr.
- Tensta kvinno- och tjejjour beviljas 180 000 kr.
- Somaliska föräldrar och modersmålsförening beviljas 239 000 kr.
- Internationella bekantskaper beviljas 42 000 kr.
- Hjulsta Somaliska föräldraföreningen beviljas 30 000 kr.
- Fiqi förening beviljas 30 000 kr.
- Spånga Blåbandsförening beviljas 42 000 kr.
- Somaliska Humanitär- och familjeförening beviljas 30 000 kr.
- Integration och mångfaldsutveckling beviljas 30 000 kr.
- Hjulsta fotbollsförening beviljas 30 000 kr.
- Tensta Unga örnar beviljas 5 000 kr.
- Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta beviljas 132 000 kr.
- Tensta Familjer & Ungdomsförening beviljas 12 000 kr.
- The Global Village beviljas 30 000 kr.
Ärendet
I ärendet föreslås hur föreningsbidragen för 2016 ska fördelas. I
bilagan till ärendet redovisas samtliga inkomna ansökningar och
ansökningssummor. Alla föreningar som har ansökt om bidrag
kommer att underrättas per brev med besked om nämndens beslut.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 12 januari 2016.
Dnr 5.4-506/2015
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Förslag till beslut

Ordföranden Awad Hersi m.fl. (MP), Anna Jonazon m.fl. (S), Rashid
Mohamed (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom
förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby
(L) lade fram ett eget 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 MP+S+V:s förslag.
Reservation
Reservation anmäldes av vice ordföranden Ole-Jörgen Persson (M),
Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M), Markus Birgander (M),
Naemi Karlsson (M) och Bengt Porseby (L) till förmån för eget
förslag.
”Förslag till beslut
Föreningsbidragen är ytterst viktiga för föreningarna och det är av stor
vikt att fördelningen sker enligt gällande regler och att bidragen ges
till föreningar som garanterar att skattepengarna kommer till
användning på ett sätt som är gynnsamt för stadsdelen.
Mot bakgrund av detta föreslår vi att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
beslutar följande:




Att avslå förvaltningens beslut till fördelning av
föreningsbidrag för 2016
Att föreningsbidragen fördelas enligt nedanstående förslag
Att föreningsbidraget till Hjulsta Fotbollsförening
Ungdomsfotboll villkoras med att de återkommer med en
fullgod förklaring varför det organisationsnamn de söker för
inte stämmer överens med det organisationsnummer som
angetts
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Grekiska föreningen
Al Hidaya
Spånga Folkdansgille
Järva Folkets Park
Somaliska kvinno- och utvecklingsförening
Gulan Förening
Tensta 4h klubb
Kalon Humanitär Hjälporganisation
Verdandi
Tensta kvinno- och tjejjour
Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF
Internationella bekantskaper
Hjulsta Somaliska föräldraförening
Spånga Blåbandsförening
Somaliska Humanitär- och familjeförening
Integration- och mångfaldsutveckling
Hjulsta fotbollsförening Ungdomsfotboll
Tensta Unga Örnar
Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta
Syriska föreningen
Grannstöd Spånga-Tensta
The Global Village
Tensta Familjer & Ungdoms Förening
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20 000
15 000
20 000
20 000
20 000
15 000
50 000
10 000
600 000
150 000
150 000
25 000
100 000
70 000
10 000
10 000
10 000
5 000
150 000
50 000
40 000
100 000
10 00

Utöver detta anför vi följande:

De av majoriteten beslutade riktlinjerna har visat sig exkludera
föreningar som borde komma i fråga för bidrag och inkludera
föreningar som får bidrag från andra håll, exempelvis från
Idrottsnämnden.
Vi menar därför att riktlinjerna bör göras om.
Riktlinjerna bör innehålla bestämmelser om att föreningar som arbetar med
trygghetsskapande åtgärder ska kunna få föreningsbidrag, att
trygghetsskapande åtgärder läggs in som en övergripande målsättning med
föreningsbidrag samt att renodlade idrottsföreningar inte ska kunna komma i
fråga för bidrag via stadsdelen.
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Riktlinjerna bör även innehålla att förvaltningen under året löpande och
aktivt följer upp de föreningar som beviljas bidrag genom studiebesök och
oannonserade besök, att återredovisningen från föreningarna om vad
bidragen använts till skall vara fullgod och verifierbar, att det finns
dokumentation som styrker att föreningen har haft de kostnader som de har
sökt för samt att de föreningar som inte uppfyller redovisningskraven inte
kommer i fråga för bidrag de nästkommande åren.
Vidare bör förvaltningen förmedla hjälp till sökande föreningar så att
ansökningarna blir fullgoda innan de ska behandlas så att hanteringen av
ansökningarna blir smidigare och beslut om fördelning kan tas i tid”.

Särskilt uttalande
Anna Jonazon m.fl. (S) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:
Sus Andersson (MP) anslöt sig som enskild ledamot till det särskilda
uttalandet.
Ole-Jörgen Persson m.fl (M) anslöt sig till det särskilda uttalandet.
Bengt Porseby (L) anslöt sig till det särskilda uttalandet.
”Särskilt uttalande
Vi anser att det civila samhället är en viktig samhällsaktör och är en
del av basen för demokratin. Vi vill bidra till ett utökat samhällsansvar
och engagemang från våra medborgare, så att de får tillfälle att ta
större roll i samhället samt utöka sin kompetens inom sitt eget
närområde och dess invånare. Där ser vi att många föreningar utgör
goda krafter och bidrar till förbättringen/utvecklingen i
stadsdelen. Exempel på detta är viktiga områden som
grannsamverkan, nattvandringar, läxläsning, nyhetsläsning för äldre
på sitt hemspråk, motverka segregation, upprätthålla traditioner etc.
Vi kommer nu att utvärdera utfallet av fördelningen av
föreningsbidragen och utveckla gällande riktlinjer för föreningsbidrag
så att fördelningen av föreningsbidragen i ännu större utsträckning
framöver gynnar jämställdhet, det civila samhället och dess aktörer”.
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§ 10
Beslut om inhyrning av Fagerstagatan 15 plan 6
Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förhyrning av lokal om 455 m2 på
Fagerstagatan 15.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna
nytt avtal med Fastighets AB Brostaden.
3. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
Ärendet
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner en nyinhyrning om 455
m2 på Fagerstagatan 15, mellan förvaltningen och Fastighets AB
Brostaden. Avtalet löper till och med 31 december 2020.
Behoven grundar sig i utökade arbetsuppgifter till följd av
flyktingströmmarna och ensamkommande barn och behov inom
verksamheterna individ- och familjeomsorg och äldre och
funktionsnedsättning.
Totala kostnaden för avtalet under löptiden 2016-03-01 till 2020-1231 är då cirka 2 561 000 kronor.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 december 2015.
Dnr 2.6-13/2016
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 11
Svar på skrivelse om Nationaldagsfirande i Spånga-Tensta
- För en mer levande stadsdel
Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse om
att anordna ett nationaldagsfirande den 6 juni 2016.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att avsätta medel
från demokratiutvecklingen för att anordna ett
nationaldagsfirande.
Ärendet
Vid sammanträdet den 11 juni 2015 gav en enad stadsdelsnämnd, på
förslag av Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Porseby (L),
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda svar på en skrivelse med
önskemål om att nämnd och förvaltning tar ansvar för att arrangera
nationaldagsfirande i stadsdelen. Vid sammanträdet den 27 augusti
överlämnade förvaltningen ett tjänsteutlåtande som stadsdelsnämnden beslutade att återremittera för att utreda kostnaden för ett
nationaldagsfirande samt vilka aktörer som är intresserade av att
arrangera ett nationaldagsfirande i stadsdelen.
Ett nationaldagsfirande i samverkan med civilsamhället utgör därför
en beslutad aktivitet i verksamhetsplanen 2016 för nämndmålet
Demokratin stärks och medborgarna har inflytande. Förvaltningen
bedömer att ett nationaldagsfirande ligger i linje med pågående
demokratiutvecklingsuppdrag för ökad integration.
En arbetsgrupp ska tillsättas för att i detalj planera och genomföra ett
nationaldagsfirande i stadsdelen. Arbetsgruppen tillsätts inom ramen
för det Civila Rådets mötesforum.
Kostnaden beräknas till ca 300 000 inom ramen för budgeten för
demokratiutveckling i stadsdelen Spånga-Tensta.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 20 januari 2016.
Dnr 1.6-371/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby
(L) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Det var genom ett initiativ från Moderaterna och Liberalerna som
frågan om ett nationaldagsfirande kom upp på nämndens bord. Vi
anser det vara viktigt att fira Sveriges nationaldag i stadsdelen, och ser
detta som ett utmärkt sätt att bidra till integration och sammanhållning
i vår del av Stockholm.
Majoritetens behandling av frågan har varit besynnerligt. För det
första så ska Civila rådet uppdras att arrangera nationaldagsfirandet
trots att de uttryckligen har starka yttringar emot ett
nationaldagsfirande.
I protokollet från Civila rådets möte 17 december 2015, §21 i
föredragningslistan, står det:
”Nationaldag 6 juni
- Midsommarsatsning istället för nationaldagen
- Inget behov av nationaldagsfirande”
Vi finner det högst besynnerligt att uppdra åt Civila rådet att arrangera
nationaldagsfirandet då de uppenbarligen inte anser att det finns
behov.
Vidare anser vi att upplägget missar en stor möjlighet. Spånga-Tensta
har stor och aktiv näringslivsverksamhet och detta är ett ypperligt
tillfälle att ha en bred samverkan med det privata näringslivet för att
tillsammans skapa en ny tradition tillsammans. Att medvetet välja
bort en sådan möjlighet är inget vi skulle rekommendera”.
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§ 12
Svar på skrivelser om övervakningskameror i SpångaTensta
Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelserna.
Ärendet
Det har inkommit tre skrivelser som alla berör frågan om
kameraövervakning vid Spånga station och Tensta centrum samt hur
förvaltningen samarbetar med polisen i brottsbekämpande frågor.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning instämmer i att frågan om att
våldsbrottslighet, skadegörelse och klotter är mycket angelägen och
förutsätter bred samverkan för att problemen ska kunna minska.
För att nå upp till nämndmålen och stärka samarbetet kring
brottsstävjande och brottsförebyggande frågor i stadsdelen har
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Polisen sedan 2014 ett
samverkansavtal. Inom ramen för avtalet har ett antal
samverkansforum identifierats där ett nära samarbete mellan Polis och
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning sker.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 19 januari 2016.
Dnr 1.6-539/2015, 1.6-540/2015, 1.6541/2015
Sus Andersson (MP) begärde ajournering.
Nämnden beslutade att ajournera sig i 5 min kl. 21:25-21:30
Förslag till beslut
Ordföranden Awad Hersi m.fl. (MP), Anna Jonazon m.fl. (S), Rashid
Mohamed (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom
förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby
(L) föreslog 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 MP+S+V:s förslag och
fann att nämnden hade beslutat att anta det.
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Reservation
Reservation anmäldes av vice ordföranden Ole-Jörgen Persson (M),
Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M), Markus Birgander (M),
Naemi Karlsson och Bengt Porseby (L) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att återremittera skrivelsen till
förvaltningen.
Bakgrund:
Svaret från förvaltningen gällande vår skrivelse om fler
övervakningskameror i stadsdelen är en katalog över stadsdelens
samarbete med polisen gällande bl.a. samverkansavtal.
Förutom att förvaltningen nämner en rapport om
övervakningskameror vid Medborgarplatsen, nämns inte
kameraövervakning med ett enda ord i förvaltningens svar. Det är
oseriöst. Vi lägger skrivelser för att vi vill ha synpunkter och svar på
det som tas upp i skrivelsen. Här har förvaltningen gjort det lätt för sig
och inte svarat på skrivelsen alls. Det är inte acceptabelt.
Förvaltningen får därför återkomma till nämnden med ett svar på
innehållet i vår skrivelse”.
Särskilt uttalande
Anna Jonazon m.fl (S) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Socialdemokraterna ser mycket positivt på det arbete som
förvaltningen gör för att skapa en trygg stadsdel.
Vi behöver tillsammans öka tryggheten i hela stadsdelen, med hjälp
av olika former av åtgärder.
Vi tror att kameraövervakning kan och ska vara en del i det
trygghetsskapande arbetet. Dock inser vi att detta är inte en kommunal
angelägenhet”.
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§ 13
Rapport Tensta Marknad 2015
Beslut
Att stadsdelsnämnden beslutar om att återremittera rapport Tensta
marknad 2015
Att därutöver tillägga.
Majoriteten återremitterar rapporten, och uppdrar åt förvaltningen att
komplettera rapporten med en utvärdering av stadsdelens medverkan
på marknaden, samt en redovisning av hur återrapporteringen till
förvaltningen skett, i enlighet med nämndens tidigare fattade beslut
kring stödet till Tensta marknad.
Ärendet
Årets marknad 5-6 september, som anordnas av Tensta
Marknadskommitté, blev den 28:e marknaden i rad.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd stödjer marknaden i syfte att ge en
positiv bild av stadsdelen samtidigt som boende och besökare ges tillfälle
till att umgås och ha trevligt.
I år har cirka 630 personer arbetat under marknadsdagarna som hade
uppskattningsvis 50 000 besökare.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljade 190 000 kronor i
föreningsbidrag till Tensta marknad 2015 som redovisas i rapporten.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 januari 2016.
Dnr 1.2.6-117/2015
Förslag till beslut
Ordföranden Awad Hersi m.fl. (MP), Anna Jonazon m.fl. (S), Rashid
Mohamed (V) lade fram ett eget förslag till beslut och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby
(L) lade fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden
skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång
Ordföranden ställde återremissyrkandena mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta MP+S+V:s förslag.
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Reservation
Reservation anmäldes av vice ordföranden Ole-Jörgen Persson (M),
Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M), Markus Birgander (M),
Naemi Karlsson (M) och Bengt Porseby (L) till förmån för
förvaltningens förslag.
”Förslag till beslut
Att återremittera rapporten.
Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en oberoende
utvärdering av Tensta marknad gällande ekonomi, måluppfyllelse,
delaktighet och organisation
Samt därutöver anföra:
Tensta marknad fyller en viktig funktion i stadsdelen. Marknaden drar
till sig människor från hela Stockholm och artister och underhållare
från stora delar av världen.
Stadsdelen ger ett icke obetydligt ekonomiskt stöd till marknaden,
både i form av direkta bidrag så väl som resurser i form av arbetskraft
etc. De senare åren var tanken att minska det stödet så att föreningarna
själva kunde ta ett större ansvar för marknadens genomförande, men
från och med 2015 har det ekonomiska stödet och stadsdelens
engagemang snarare ökat i omfattning.
Vi menar det är viktigt att en oberoende genomgång görs av
marknadens ekonomi, styrning, huruvida marknaden når upp till
nämndens krav på måluppfyllelse och innehåll samt ett förslag på hur
marknaden ska drivas i framtiden. Den ekonomiska genomgången bör
göras av oberoende, auktoriserade revisorer”.
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§ 14
Årsrapport för plaskdammar 2015
Beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendet
Miljöförvaltningen presenterar i Årsrapport Plaskdammar 2015, Dnr
2015-7710, resultatet från sommarens vattenkvalitetsmätningar och
inspektioner i stadens plaskdammar. Sammanfattningsvis framläggs
att stadsdelarnas egenkontroll fungerade väl sett till provtagning, drift
och skötsel. Antalet bakterieöverskridanden i dammarna var dock
högt och Miljöförvaltningens inspektioner visade på brister i
parkstädningen i dammarnas närhet.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 januari 2016.
Dnr 1.6-735/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 15
Uppföljning av arbetet med projektmedel för
demokratisering mot radikalisering
Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner projektredovisningarna och
uppföljningarna av utdelade projektmedel till Islamiska förbundet
i Järva och Islamiskt Kulturcentrum i Rinkeby.
2. Stadsdelsnämnden beslutar begära återbetalning med 29 000
kronor av de erhållna projektmedlen från Islamiska Förbundet i
Järva då hela bidraget inte förbrukats.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har bifallit ekonomiskt stöd till två moskéer på
Järva avseende insatser för demokratisering mot radikalisering.
Islamiska förbundet i Järva har fått ett bidrag om 140 000 kronor och
Islamiskt Kultur Centrum i Rinkeby har fått 90 000 kronor.
Båda moskéerna har genomfört sina aktiviteter enligt sina föreslagna
planer och under de förutsättningar som fastslogs vid beviljandet.
Arbetet har strukturerats tillsammans med en referensgrupp i
förvaltningen och redovisats/utvärderats utifrån på förhand givna
kriterier. Ingen av organisationerna har lämnat in redovisning i tid
enligt nämndens beslut. Islamiskt Kultur Center i Rinkeby inkom med
redovisning den 18 december och Islamiska förbundet i Järva den 12
januari. Då projekttiden var satt till den 30 november accepterade
förvaltningen att redovisningen lämnades under december månad för
att organisationerna skulle kunna få med allt material i redovisningen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner redovisningen
av projekten och uppmanar förvaltningen att fortsätta det positiva
samarbetet för demokratisering mot radikalisering i samarbete med
moskéerna och andra relevanta aktörer i stadsdelen men då inom det
ordinarie linjearbetet.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 11 januari 2016.
Dnr 1.2.5-203/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 16
Uppföljning av kvalitetsgranskningen i den sociala barnoch ungdomsvården
Beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendet
Socialtjänstinspektörerna har genomfört en uppföljning av tidigare
genomförd kvalitetsgranskning av barn- och ungdomsvården vid nio
stadsdelsförvaltningar. Av uppföljningen framkommer att ett stort
utvecklingsarbete har gjorts inom stadsdelsförvaltningarna. Det finns
områden där vidare utveckling behövs, bland annat gällande
likställighet i staden, personalsituationen och samverkan.
Dnr 1.6-812/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
4 februari 2016
Blad 41

§ 17
Revisionsrapport nr 6 - bostäder för personer med fysisk
och psykisk funktionsnedsättning
Beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendet
Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att
granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser.
Stadsrevisionen i Stockholm granskar nämnders och styrelsers
ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges
uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda
revisorerna och revisionskontoret.
De senaste åren har Stockholms stads budgetar fastställt att
utbyggnadstakten av bostäder för personer med fysiska och psykiska
funktionsnedsättningar ska öka.
Dnr 1.6-709/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
4 februari 2016
Blad 42

§ 18
Redovisning av uppdraget att utreda förutsättningarna för
familjecentraler i ytterstadsdelarna
Beslut
Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.
Ärendet
I Stockholms stads budget för 2015 gavs socialförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med stadsdelsförvaltningarna utreda
förutsättningarna för att starta fler familjecentraler med fokus på
ytterstaden. En familjecentral innebär att öppna förskolan, socialtjänst,
barnmorskemottagning och barnavårdscentral är samlokaliserade och
samverkar. Det ger en plattform för samordnat tidigt stöd där jämlikt
föräldraskap och integration kan främjas. Utredningen har genomförts
genom intervjuer och dialogmöten med representanter från sju
stadsdelsförvaltningar i ytterstaden. Utredningen visar att
stadsdelsförvaltningarna vill och ser förutsättningar för att etablera
familjecentraler.
Dnr 1.6-809/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
4 februari 2016
Blad 43

§ 19
Fördjupad uppföljning av kvinnojourer
Beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendet
Socialförvaltningen har genomfört en fördjupad uppföljning av åtta
kvinnojourer. I uppföljningen har kvaliteten i insatsen skyddat boende
granskats ur olika perspektiv. Av uppföljningen framkommer att
kvaliteten i flera avseenden är bra men att det finns
utvecklingsområden. För att säkra kvaliteten i insatsen skyddat
boende anser förvaltningen att en betydande förbättring gällande
dokumentationen är nödvändig, att samverkan behöver stärkas genom
komptenshöjning och stärkta rutiner, att kompetens behöver öka kring
vissa sårbarhetsfaktorer samt att möjligheten till långsiktiga
finansiella förutsättningar för ideellt drivna verksamheter ses över.
Barns situation när de följer med en förälder till skyddat boende
diskuteras också.
Dnr 1.6-811/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
4 februari 2016
Blad 44

§ 20
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
Beslut
Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendet
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 14 januari 2016.
Dnr 1.1-007/2016
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
4 februari 2016
Blad 45

§ 21
Protokoll för civila rådet
Beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 17 december 2015 till
handlingarna.
Ärendet
Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde den 17 december
2015 anmäldes.
Dnr 1.1-001/2016
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
4 februari 2016
Blad 46

§ 22
Protokoll från pensionärsrådet
Beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 19 november 2015 och
17 december 2015 till handlingarna.
Ärendet
Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde den 19 november
2015 och den 17 december 2015 anmäldes.
Dnr 1.1-003/2016
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§ 23
Anmälan av inkomna och upprättade handlingar
Beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendet
Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Sammanträdesprotokoll
4 februari 2016
Blad 47

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
4 februari 2016
Blad 48

§ 23 A
Kurser och konferenser
Förvaltningen bjuder in nämnden till information i demokratiuppdrag
och utvecklingsprogrammen den 25 februari 2016.
Nämnden beslutade att arvode utgår.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
4 februari 2016
Blad 49

§ 23 B
Information, nämndens och förvaltningens frågor
I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.
(Bilaga 1 § 23B)
-

-

-

Skrivelse anmäldes av Ole-Jörgen Persson m.fl (M) och Bengt
Porseby (L): Skrivelse om åtgärder för att förhindra bostadsinbrott
genom ökad samverkan med Grannstöd och bl.a.
Villaägarföreningarna
Skrivelse anmäldes av Ole-Jörgen Persson m.fl (M) och Bengt
Porseby (L): Skrivelse om att Spånga-Tensta bör flagga med
regnbågsflaggor under Stockholms Pridevecka.
Skrivelse anmäldes av Bengt Porseby (L): Skrivelse om att häva
avtalet med Samtrans.
Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelserna
och återkomma till nämnden.
Ole-Jörgen Persson (M) frågade förvaltningen om en projektansökan
som har lämnats in en dag försent.
- Förvaltningen svarade på detta.

Anna Jonazon (S) frågade förvaltningen varför maten på Fristad
servicehus har höjts och varför det är så många tomma lägenheter där.
- Margareta Ericson svarade att maten inte har höjts på flera
år och att ekologiska matvaror som är dyrare köps in och
det är ett stort bekymmer med tomma lägenheter.
Jossif Gummar (S) frågade förvaltningen om trafiken och farthinder samt
bommar i stadsdelen.
- Christina Heglert svarade att vi har ett samarbete med
trafikverket men vi tar med oss frågan och återkommer.

