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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Verksamhetsövergång avseende Tensta
Community Center

Förvaltningens förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar, under förutsättning att
utbildningsnämnden fattar ett liktydigt beslut, att uppdra åt
förvaltningen att genomföra en verksamhetsövergång av Tensta
Community Center (TCC) från utbildningsförvaltningen till
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning från och med 1 september 2018.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att justera ärendet
omedelbart.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Emma Delgado Diaz
Avdelningschef

Sammanfattning
Tensta Community Center har under åren 2008-2018 bedrivit
verksamhet för ungdomar i målgruppen 16-20 år i
stadsdelsområdet. I samband med utvecklingen av Campus Tensta
har utbildningsförvaltningen fört dialog med Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning om att föra över ansvaret för verksamheten till
stadsdelsförvaltningen.
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Analys och kvalitet
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Bakgrund
Tensta Community Center (TCC) har under åren 2008-2018
bedrivit verksamhet för ungdomar i målgruppen 16-20 år i
stadsdelsområdet. Verksamheten startades som ett projekt under
Järvalyftet och har i utbildningsnämndens regi varit förlagd till
Tensta gymnasium. I samband med utvecklingen av Campus Tensta
har frågan om TCC:s hemvist diskuterats inom
utbildningsförvaltningen och tillsammans med Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning.
Ärendet
TCC: s verksamhet innebär att ungdomar erbjuds en mötesplats där
vuxna finns tillgängliga med kompetens för att vara ett stöd till
dem. Verksamheten erbjuder läxhjälp, CV-skola, olika typer av
seminarier som till exempel ”Människan Bakom Uniformen” samt
idrotts- och kulturaktiviteter.
I samband med utvecklingen av Campus Tensta har
utbildningsförvaltningen i dialog med Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning kommit fram till att föreslå respektive nämnd
att föra över ansvaret för TCC till stadsdelsnämnden.
Ekonomi
Den verksamhet som bedrivs idag omfattar en heltidstjänst.
Därutöver tillkommer kostnader för tillfälligt inhyrd personal, hyra
och drift samt administration. Sammantaget uppskattas
årskostnaderna för verksamheten till 2,0 mnkr.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för analys och kvalitet i
samråd med avdelningen för stadsdelsutveckling. De fackliga
organisationerna har informerats på förvaltningsgruppen den 5 juni
och ärendet har samverkats den 14 juni 2018.
Analys av barnets bästa
Ärendet bedöms vara positivt ur ett barnrättsperspektiv då
verksamheten syftar till att förbättra uppväxtvillkoren för barn och
unga i särskilt utsatta områden.
Jämställdhetsanalys
Ärendet bedöms vara positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.
Verksamheten bidrar till de nationella jämställdhetspolitiska målen
genom att rikta sig till både flickor och pojkar.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Både stadsdels- och utbildningsförvaltningen anser att TCC är en
viktig verksamhet för de unga i stadsdelsområdet. Verksamheten
bör därför ges möjlighet att vidareutvecklas i samverkan med
etableringen av Campus Tensta. Förvaltningarna är överens om att
ansvaret för verksamheten bör föras över till Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning.
Förvaltningen ser i TCC en möjlighet att utveckla en
verksamhetsform som riktar sig till unga kvinnor och män med
särskild inriktning mot åldersgruppen 15-20 år. Denna målgrupp är
prioriterad inom såväl det lokala utvecklingsprogrammet (LUP)
som i nämndens verksamhetsplan för 2018.
Förvaltningen ser behov av att utveckla den uppsökande
verksamheten samt att utveckla ett meningsfullt alternativ för
målgruppen inom ramen för nämndens ordinarie verksamhet.
Förvaltningens bedömning är att TCC kan fylla det behovet. TCC
kan utgöra en mötesplats med syfte att ge stöd och råd till unga
samt bidra till förvaltningens arbete som rör inkludering och
integration.
Förvaltningen bedömer att nämnden, via TCC, har en möjlighet att i
egen regi eller i samarbete med andra aktörer vidareutveckla en
verksamhet och ett koncept som hittills varit framgångsrikt.
Förvaltningen föreslår att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar,
under förutsättning att utbildningsnämndens fattar ett liktydigt
beslut, att uppdra åt förvaltningen att genomföra en
verksamhetsövergång av Tensta Community Center (TCC) från
utbildningsförvaltningen till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
från och med 1 september 2018.
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