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Ledamöter
Ole-Jörgen Persson (M) ordförande
Rashid Mohammed (V) vice ordförande
Annika Rosenberg (M)
Markku Sirviö (M)
Lotta Högström (M)
Åsa Nilsson Söderström (L)
Sus Andersson (MP)
Linn Bessner (C)
Anna Jonazon (S)
Nassir Abdullahi Ali (S)
Azad Hassan (S)
Ifrah Ibrahim Osob (V)
Shirley Magné (SD)

Ersättare
Markus Birgander (M)
Niklas Dahsltrand (M)
Carolina Rosén (L)
Mansur Jama (MP)
Björn Rydstedt (C)
Jessica Stjernström (KD)
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Anmälda förhinder
Agneta Åberg (S), Ghazal Saberian (SD)
Jan Kjellegård (M), Elisabeth Persson Grip (V)

Tjänstemän
§§ 1-28 Stadsdelsdirektören Fredrik Jurdell, avdelningscheferna, Abdi-Nur Isse och
Jonas Eliasson, samt nämndsekreteraren Anna Birgersson
§§ 1-22 Personalrepresentanterna Kristina Wennström Vision,
Under §§ 1-22 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara.
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Utses att justera Ole-Jörgen Persson (M) och Rashid Mohammed (V)
Dag för justering
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§1
Val av justerare och dag för justering
Stadsdelsnämnden beslutade att utse Ole-Jörgen Persson (M) och Rashid
Mohammed (V) att justera dagens protokoll. Stadsdelsnämnden
beslutade vidare att protokollet ska justeras den 17 april 2019.
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§2
Underlag för budget 2020 med inriktning mot 2021 och
2022
Beslut
Underlag till budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
I nämndens verksamhetsplan för 2019 har angivits fem fokusområden
med särskilt hög prioritet.






Arbetsmarknad och sysselsättning
Trygghet
Barn och unga
Miljö och klimat
Effektiv verksamhet

Nämndens strategiska satsningar under åren 2020-2022 finns inom
alla verksamhetsområden och inriktningsmål men extra insatser
kommer att göras inom fokusområdena för att uppnå önskade resultat
i stadsdelsområdet.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 27 mars 2019.
Dnr 1.1-66/2019
Förslag till beslut
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus
Andersson (MP) och Linn Bessner (C) föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Anna Jonazon m.fl. (S) lade fram ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Rashid Mohammed m.fl. (V) ställd sig bakom förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ole-Jörgen Persson (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta M+ L+ MP+ C:s förslag.
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Reservation
Reservation anmäldes Anna Jonazon, Nassir Abdullahi Ali och Azad
Hassan till förmån för eget förslag:
”Förslag till beslut
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt
2. Att därutöver anföra
Stockholm står under kommande år inför stora demografiska
utmaningar. Samtidigt som vi blir fler äldre, med större vård- och
omsorgsbehov, fortsätter antalet barn och unga att vara högt.
Sammantaget innebär det att staden även kommande år behöver
investera i en växande stad för att klara behoven inom exempelvis
skola och omsorg.
I detta läge valde den borgerliga majoriteten i Stockholms stad att
sänka skatten. En skattesänkning som de hävdade skulle finansieras av
skattetillväxt och effektiviseringar. Eftersom skattetillväxt genom fler
medborgare sällan kommer utan ökande behov (som ska betalas med
just den skattetillväxten) tvingas nu de flesta verksamheter till
långtgående, vad som kallas, effektiviseringskrav. För många
verksamheter är budgeten lägre för år 2019 än vad de reella
kostnaderna var under år 2018, samtidigt som priser, löner och behov
ökat. Det är lätt att se att sparkraven gått långt utöver det som är att
förvänta sig av effektiviseringar. Det leder nu därför till kvalitativa
försämringar i många av de verksamheter som betyder mest för
stockholmarna. Samtidigt försöker nämnderna leva upp till mål helt
utan motsvarande finansiering vilket leder till att de inte klarar att
skära ner i den takt som en finansierad budget skulle ha krävt.
Att utvecklingen nu därför är problematisk understryks av
stadsledningskontoret som i sin månatliga ekonomiska rapport till
kommunstyrelsens ekonomiutskott konstaterar att inledningen på år
2019 inte varit hållbar.
Kontoret skriver bland annat: Skatter och generella statsbidrag m.m.
baseras på senast kända prognos. Ökningen beräknas till 1,9 procent
jämfört med samma period 2018. Skatteintäkternas begränsade
ökning beror av lägre utdebitering 2019 och en beräknad negativ
slutavräkning. I jämförelse med nettokostnadsutvecklingen på 4,4
procent ökar skatterna i långsammare takt, en skillnad som inte är
hållbar på lång sikt.
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Sett till hela finansieringen är situationen än värre eftersom denna
bara ökar med 1,1 procent samtidigt som kostnaderna ökar med 4,4
procent.
Bakgrunden till de stigande kostnaderna är i grunden en demografisk
utmaning med fler äldre och fler barn i skola och förskola som kräver
stora investeringar i en växande stad. Dessa tar sig uttryck i både
behov av lokaler och ökande krav på kompetensförsörjning. Samtidigt
försvagas finansieringen till följd av det politiska beslutet om lägre
utdebitering. Tydligast blir detta om man jämför
stadsledningskontorets sammanställning av ekonomin för årets två
första månader i motsvarande ärende från år 2018. Då ökade
finansieringen mellan januari/februari 2018 jämfört med
januari/februari 2017 med 4,8 procent medan nettokostnaderna bara
steg med 2,2 procent. Motsvarande period i år 2019 uppvisar alltså
ökande kostnader om 4,4 procent, men bara en finansieringsökning
om 1,1 procent.
Även i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd framgår denna
underbalansering med all önskvärd tydlighet genom att om man ser på
den ekonomiska analysen 2019-2022 så har man budgeterat samma
kostnader, men 2021-2022 ökar kostnader för äldre med c:a 3,7
miljoner och personallöner kostnad ökar med c:a 4% samtidigt som
man säger sig ha de ambitioner att öka samhällsservicen med 100 %,
detta går inte ihop. De ekonomiska resurserna finns inte för att behålla
befintlig personal samt att det saknas pengar för nödvändiga
upprustningar och uppfräsningar inom park, gator, miljö och vägar.
Flera bilvägar i Spånga och Hjulsta har hål i bilvägarna. Dessutom
saknas nödvändiga uppfräsningar av broar, slitna lekparker, parker
och annan vardagsmiljö.
Man har även minskat feriejobbserbjudanden avsevärt, vilket är ytterst
oroande samtidigt som man i nämndens verksamhetsplan för 2019 har
angivits fem fokusområden med särskilt hög prioritet.
 Arbetsmarknad och sysselsättning
 Trygghet
 Barn och unga
 Miljö och klimat
 Effektiv verksamhet
Förvaltningens flytt till Tensta Centrum bör prioriteras, då det är ur ett
strategiskt perspektiv viktigt för medborgarna. När förväntas vi
erhålla ett datum för flytt?
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Det är uppenbart att en kommunledning som prioriterar välfärd
framför en till stora delar ofinansierad skattesänkning borde ompröva
beslutet och möjliggöra för verksamheterna att ge medborgarna bra
service. En grund för detta är ändrade planeringsramar för åren 2020
till 2022”.
Särskilt uttalande
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus
Andersson (MP) och Linn Bessner (C) lade fram ett särskilt uttalande.
Ersättaryttrande

Ersättaren Jessica Stjernström (KD) lade fram ett ersättaryttrande:
Om jag haft rösträtt hade jag ställt mig bakom Ole-Jörgen Persson
m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus Andersson (MP) och Linn
Bessner (C) särskilda uttalande.
”Särskilt uttalande

De utmaningar som Spånga-Tensta som stadsdel står inför möts på ett
mycket bra sätt i förslaget till underlag för budget 2020 med
inriktning mot 2021 och 2022.
Vi vill understryka vikten av utökat samverkan inom stadens alla
ansvarsområden, särskilt på trygghetsområdet, ett område som
spänner i princip över alla stadens facknämnder och bolag, men även
andra aktörer såsom civilsamhälle, Polis och region samt andra
statliga myndigheter.
Även miljöområdet är ett område där det behövs mer av samverkan.
Just nu pågår ett stort delprojekt i upprustningen av
Spångaån/Bällstaån, men för att Stockholms mest förorenade
vattendrag ska nå god ekologisk och kemisk status enligt EU-direktiv
behövs en lång rad ytterligare insatser under kommande år.
Nedskräpning upplevs som ett stort problem i stadsdelen. Det gäller
såväl inom bebyggelse som i park- och naturområden. Stadsdelens
miljöarbete behöver intensifieras och revidering sker nu av
stadsdelens miljöhandlingplan, stadens miljöprogram och
kemikalieplan.
Centralt är också utvecklingen av stadsdelens näringsliv - för utbud av
varor och tjänster inom stadsdelen, för trivsel i våra centrum, men
också för att stadsdelen är i stort behov av fler arbetsplatser. I en
studie av företagsklimatet i Stockholms stad från Sweco 2018 sticker
Spånga-Tensta ut negativt bland stadens samtliga stadsdelar. Denna
utveckling behöver vändas, och även här behövs samverkan. Under
året ska en långsiktig näringslivsstrategi tas fram”.
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Särskilt uttalande
Rashid Mohammed m.fl. (V) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande

Den borgerliga majoritetens budget för 2019 innebär stora besparingar
inom samtliga verksamhetsområden. Flera verksamhetsområden har
inte fått tillräckliga medel för att möta löneökningar och övrig
kostnadsutveckling – allt för att åstadkomma en skattesänkning på 16
öre. Samtidigt menar den borgerliga majoriteten att de satsar på
kärnverksamheterna. Vi är mycket oroade för hur utvecklingen ska
fortsätta de kommande åren. Vi menar att det inte är möjligt att satsa
och utveckla verksamheterna med stora besparingskrav och minskad
budget. Stora nedskärningar drabbar inte bara brukare utan givetvis
även stadens medarbetare. Vi ställer oss frågande till hur majoriteten
ska värna om medarbetarnas delaktighet och hälsa i samband med att
många personalgrupper ska minskas.
Ombildningar
Den blågröna majoritetens ombildningar riskerar att ge stora
konsekvenser för stadsdelarnas möjlighet att tillgodose behovet av
försöks- och träningslägenheter. De allmännyttiga bostadsbolagen står
för i princip samtliga hyreskontrakt för försöks- och
träningslägenheter. Om det kommunala bostadsbeståndet minskar
innebär det att socialtjänsten kommer att få svårare att hitta
hyreskontrakt eftersom privata hyresvärdar har högre inkomstkrav.
Barn, kultur och fritid
Den borgerliga majoriteten skär ner i budgeten för barn, kultur och
fritid och totalt minskade de stadens totala budget med 66 miljoner
2019. Vi känner stor oro inför att nedskärningarna ska fortsätta och att
det förebyggande arbetet för barn och unga ska försämras snabbt. En
välutvecklad och fungerande förebyggande verksamhet väldigt viktig
för att skapa en sammanhållen stad där alla människor har jämlika
livschanser. De demokratimedel som fördelats i staden för att stärka
den lokala demokratin är indragna och vi undrar hur de verksamheter
och arbetssätt som byggdes upp inom ramen för de lokala
utvecklingsprogrammen ska fortsätta leva med minskad finansiering.
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Socialtjänst
Barnkonventionen blir lag 2020, därför behöver alla stadsdelsnämnder
säkerställa att det finns goda förutsättningar för ett fungerade
barnrättsarbete inom socialtjänsten. Stadsdelsnämnderna behöver
generellt mer resurser för att möta förändringar i lagstiftningar som
förmodas träda i kraft. Arbetet med handlingsplanerna för förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och biståndsbedömare bör
prioriteras och fortsätta.
Trygghetsarbete
Tryggheten i Stockholmsförorter har varit en mycket debatterad fråga
de senaste åren, med all rätt. Alldeles för många unga män har fallit
offer för det ökade våldet till följd av den gängrelaterade
kriminaliteten. Särskilt Järva har varit hårt drabbat av våldet, och det
är många som bor i vår stadsdel och i Järva området som känner sig
oroliga över utvecklingen.
Under förra mandatperioden satsade vi i den rödgrönrosa majoriteten
därför särskilt på förebyggande trygghetssatsningar i Järva i form av
fler fältassistenter, socialsekreterare, fritidsledare, medborgarvärdar
och ungdomsvärdar. De två sistnämnda satsningarna har varit mycket
uppskattade av de boende eftersom medborgarvärdarna och
ungdomsvärdarna har varit synliga i området, byggt relationer och
skapat ett förtroende bland de boende. Sådant är viktigt.
I den trygghetsstrategi som ska utformas i samverkan med polis,
Region Stockholm, fastighetsägare, näringsidkare och Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd anser därför Vänsterpartiet att det är självklart att
även skolan, socialtjänsten och civilsamhället ska vara med.
Förskola
Vi önskar att staden fortsätter arbetet med att
kompetensutvecklingssatsningen i förskolan, bland annat genom att
anställa fler förskollärare och utbilda fler barnskötare. Den blågröna
majoriteten har infört generella effektiviseringskrav även i förskolan,
vilket leder till att det blir ännu svårare att minska barngruppernas
storlek och öka kvaliteten i verksamheterna.
Äldreomsorg
Äldreomsorgen har fått en kraftigt minskat budget 2019, vi har svårt
att se hur äldreomsorgen ska utvecklas och bibehålla kvaliteten med
dessa förutsättningar. Vi anser att det är högt prioriterat att fortsätta att
utveckla aktivitetscenter för äldre, tryggt mottagande i hemmet och
ramtid i hemtjänsten de kommande åren”.
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§3
Svar på remiss av Samverkan gällande personer med
missbruk/beroende av spel om pengar
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
Ärendet
Sedan januari 2018 gäller kravet att kommun och landsting ska
samarbeta gällande personer med missbruk av spel om pengar. Med
anledning av detta föreslås en tilläggsöverenskommelse avseende
missbruk av spel om pengar till redan befintliga överenskommelser
mellan StorSthlm (tidigare kommunerna i Stockholms län) och
Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting); Samverkan
gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar.
Tilläggsöverenskommelsen klargör bland annat målgrupp, syfte och
ansvarsfördelning mellan aktörerna.
Förvaltningen anser att det finns viss kompetens och beredskap
avseende utredning samt stöd och insatser för personer med missbruk
av spel om pengar inom befintlig verksamhet. Det finns dock behov
av kompetensutveckling. Förvaltningen efterfrågar en
stadsövergripande utbildningssatsning för att säkerställa likställdhet
över staden. Förvaltningen efterfrågar en rekommendation från staden
avseende vilket av befintliga instrument, för identifiering av missbruk
av spel om pengar, som ska användas. Vidare anser förvaltningen att
frågan om handläggning av boendeinsatser för målgruppen behöver
förtydligas.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 6 mars 2019.
Dnr 1.5.1-46/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§4
Svar på remiss av Revidering av samverkansavtal med
Micasa gällande särskilda boendeformer med mera
Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Ärendet
Förslag på ett nytt samverkansavtal mellan stadens nämnder och
Micasa har tagits fram och skickats på remiss till samtliga
stadsdelsnämnder. Förslaget innebär en stor mängd förändringar i
bland annat kostnads- och ansvarsfördelning mellan Micasa och
hyresgästerna. Förvaltningen ser positivt på inriktningen till
hyresreduktion för objekt som staden hyr till 80 % eller mer. Likaså är
förvaltningen positiv till förslaget om att nämnderna inte ska behöva
betala hyra för tomställda lokaler i väntan på underhållsåtgärder.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är en av endast tre nämnder som
beräknas få en lägre kostnad (-1,7 % eller ca 430 tkr.). Förvaltningen
ställer sig dock frågande till att många av de kostnadsförändringar
som förslaget innebär ännu inte är utredda och har flera synpunkter på
den föreslagna förändringen inom ansvarsfördelningen. Förvaltningen
anser att Micasa regelbundet ska mäta kundnöjdheten gällande
underhåll och hantering av felanmälan.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 4 mars 2019.
Dnr 1.5.1-60/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus
Andersson (MP) och Linn Bessner (C) lade fram ett särskilt uttalande.
Ersättaryttrande

Ersättaren Jessica Stjernström (KD) lade fram ett ersättaryttrande:
Om jag haft rösträtt hade jag ställt mig bakom Ole-Jörgen Persson
m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus Andersson (MP) och Linn
Bessner (C) särskilda uttalande.
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”Särskilt uttalande

Vi ställer oss överlag positiva till förslaget till samverkansavtal, men
vill framhålla några delar som behöver belysas ytterligare.
Underhåll och säkerhet
Vi har i flera stadsdelar sett problem med Micasas underhåll av
fastigheter, som på sina håll har lett till ovärdiga boendeförhållanden
för våra gamla och problematisk arbetsmiljö för stadens och våra
entreprenörers anställda. Trots att även tidigare ramavtal stipulerat att
underhållsplaner ska finnas och revideras årligen har sådana inte alltid
funnits.
Det samverkansavtal som nu är på remiss innebär ett förtydligande av
arbetet med underhållsplanerna: att underhållsplan ska finnas för varje
fastighet med ett tioårsperspektiv, där de tre första åren ska vara
konkreta och tidssatta. Att sådana nu tas fram och följs är oerhört
viktigt.
I förslaget sägs att det löpande underhållet ska basera sig på
branschpraxis för hyreslägenheter. Vi vill i det sammanhanget påpeka
att de boende inte är vilka hyresgäster som helst – många har olika
former av hjälpmedel som rollatorer och rullstolar och riskerar att
köra in i väggar, hörn och eluttag. Förebyggande åtgärder såväl som
löpande underhållsplaner behöver vara anpassade till de hyresgäster
som ska bo i fastigheterna.
Den tolkningsgrupp som föreslås hoppas vi ska kunna bidra till att
brister och oklarheter kan lösas i ett tidigt skede.
Vad gäller brandskydd föreslås att nämnderna tar över ansvaret att
sätta upp brandsläckare, men att Micasa ansvarar för brandlarm.
Utrymningsplan ska tas fram av Micasa men skyltar sättas upp av
nämnd. Äldre är överrepresenterade i brandolyckor, och det är oerhört
viktigt att ingen del av brandskyddet faller mellan stolarna.
Energi och miljö
Stockholms stad har höga ambitioner vad gäller klimat- och
miljöarbete, och Micasa var tidigt ute bland stadens bolag med miljöoch energicertifiering. Eftersom miljöarbete ofta handlar om en
kombination av investeringar i fastigheterna och beteende hos
anställda och boende, bör sådan samverkan ingå i samverkansavtalet.
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Konst
Enligt förslaget ska "högst en procent" av entreprenadkostnaden
avsättas för konstnärlig gestaltning. Någon nedre gräns anges ej. I
enlighet med stadens målsättning bör nivån för konstnärlig gestaltning
anges till en procent.
Kostnader
Stadsdelarna får redan idag betala hyra för stora ytor som vi av olika
skäl inte kan nyttja. Det liggande förslaget innebär ytterligare
kostnadsökningar, som vi ännu inte till fullo kan överblicka.
Vi ser positivt på möjlighet att hyra ut till andra målgrupper, om
lägenheter skulle riskera stå tomma under en längre tid”.
Särskilt uttalande
Rashid Mohammed (V) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande

Vi välkomnar att ett nytt samarbetsavtal för Micasa kommer till stånd,
som är anpassat till nya förutsättningar i fastighetsbeståndet. Dock var
aldrig tanken från vår tidigare majoritet, som gav uppdraget om
översynen, att det samlade hyresuttaget skulle öka. Även om
nettoökningen om 8 mnkr kanske inte är stor i förhållande till hela
hyresuttaget, så kan hyresökningarna bli avsevärda för redan pressade
nämnder. Nämnder som får stora kostnadsökningar måste därför få
möjlighet att söka kompensation. Vi ställer oss också frågande till
varför kravet på förhandlingsordning med hyresgästföreningen i
Stockholm föreslås tas bort, vilket måste klargöras innan fullmäktige
fattar beslutet. Förslaget att göra det lättare hyra in lokaler från tredje
part motiveras med oro för upplåningsbehov och skuldsättning om när
staden bygger själv. Vi menar att det vore strategiskt fel om staden i
ökad grad utsätter sig för risker för hyreskostnadsökningar på lång sikt
genom ökad inhyrning hos privata aktörer. Slutligen anser vi att
representanter för stadsdelsnämnderna bör vara delaktiga i
tolkningsgruppen”.
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§5
Svar på remiss av motion om ett nytt användarvänligt
ersättningssystem i hemtjänsten
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet
som svar på motionen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion (KS 2019/146) angående
ett nytt användarvänligt ersättningssystem i hemtjänsten. I motionen
skriver Clara Lindblom, Torun Boucher och Robert
Mjörnberg (V) att det finns ett behov av att minska stressen för de
anställda inom hemtjänsten genom ett nytt ersättningssystem,
exempelvis det som används i Lund.
Förvaltningen anser att innan frågan om huruvida ett nytt
ersättningssystem i hemtjänsten bör införas måste det nuvarande
systemet utvärderas. En utvärdering bör göras efter att införandet av
ett nytt digitalt stöd för utförarrapportering har genomförts.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 27 februari 2019.
Dnr 1.5.1-79/2019
Förslag till beslut
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus
Andersson (MP) och Linn Bessner (C) föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Anna Jonazon m.fl. (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Rashid Mohammed m.fl. (V) lade fram ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång
Ole-Jörgen Persson (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta M+ L+ MP+ C:s förslag.
Reservation
Reservation anmäldes Rashid Mohammed och Ifrah Ibrahim Osob till
förmån för eget förslag:
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”Förslag till beslut
Att bifalla motionen
I motionen anförs att ersättningssystemet i hemtjänsten bör utredas i
syfte att införa ett nytt användarvänligt system som bygger på tillit och
utgår från kunskapen att brukarnas behov kan ändra sig över tiden.
Förvaltningen anser att innan frågan om huruvida ett nytt
ersättningssystem i hemtjänsten bör införas måste det nuvarande
systemet utvärderas. Vi håller naturligtvis med om det och menar att det
är motionens avsikt. Det är dock viktigt att utvärderingen görs med sikte
att vidareutveckla arbetet med ramtid, brukarens inflytande över sina
timmar och arbetet med genomförarplan.
Förvaltningen menar att utvärderingen bör göras efter att införandet av
ett nytt digitalt stöd för utförarrapportering har genomförts, men vi tror
att det finns många goda anledningar att börja nu så att det nya digitala
stödet samverkar med dessa mål.
Förvaltningens svar problematiserar delvis själva idén med ramtid,
inflytande och genomförandeplan i relation till framtida stora behov av
kompetensförsörjning, att det lägger ett för stor ansvar hos utföraren.
Men att inte ersätta efter utförd tid - utan t.ex. för genomförd insats
som i Lund - innebär att mindre fokus hamnar på exakt antal minuter,
och uppföljningen kan istället fokusera på själva innehållet i insatsen.
Vi anser vidare att det är absolut nödvändigt att fortsätta med arbetet att
utveckla ramtid och att anpassa ersättningssystemet i enlighet med detta
arbete för att kunna attrahera kompetent personal. Många vill inte arbeta
inom hemtjänsten idag just på grund av den minutstyrning som finns.
Arbetet med moderniseringen av de sociala systemen för socialtjänsten
innebär vidare en möjlighet att införa IBIC (individens behov i centrum)
i äldreomsorgen som även det bättre än i dag samspelar med
utvecklingsarbetet med ramtid.
Vi menar att ersättningssystemet måste bli mer användarvänligt för att
bättre kunna attrahera kompetent personal understödja, istället för att som
nu motarbeta, utvecklingsarbetet med ramtid”.
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§6
Remissvar på Skrivelse om förbättrad snöröjning i
Stockholm
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendet
En skrivelse från Karin Wanngård (S) om förbättrad snöröjning i
Stockholm har remitterats till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. I
skrivelsen framgår att snöröjningen för fotgängare i Stockholm inte
fungerat denna vinter och att kommunstyrelsen behöver vidta åtgärder
därefter. Fem förändringar kopplat till vinterväghållningen i staden
föreslås att kommunstyrelsen ska besluta om.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till att
vinterväghållning sker likvärdigt för alla medborgare ur ett
jämställdshetsperspektiv.
Förvaltningen har inte möjlighet att etablera verksamhet i egen regi.
Stadsdelsförvaltningen anser att gatumark samt intilliggande trottoar
ska driftas centralt ifrån av Trafikkontoret för att säkerställa att
likvärdig vinterväghållning sker inom alla stadsdelsområden.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 15 mars 2019.
Dnr 1.5.3-118/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Rashid Mohammed m.fl. (V) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande

Framkomlighet och tillgänglighet i stadsrummet ska vara högt
prioriterat, oavsett årstid eller väder. Vänsterpartiet har sedan tidigare
efterfrågat en stadsövergripande utredning där snöröjningens och
halkbekämpningens organisation utreds förutsättningslöst för att
komma till rätta med den bristande kvaliteten. Utredningen bör
inkludera en undersökning av möjligheten att verksamheten återtas till
kommunal regi. Vi tycker att även halkbekämpning och snöröjning på
parkvägar och i trappor som är stadsdelsnämndernas ansvar ska
inkluderas i utredningen”.
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§7
Svar på remiss av Trafikförändringar i SL-trafiken och
Waxholmsbolagets trafik 2019/2020
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har mottagit en remiss om
trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik
2019/2020. Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med
trafikförändringar inför december 2019. Remissen som sänts ut
innehåller en bruttolista med förslag på trafikförändringar inom
linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid.
Förslag på trafikförändringar som berör Spånga-Tensta är framförallt
förändrade och indragna busslinjer. Förvaltningen ställer sig positiv
till förslag som innebär ökad turtäthet, trafikeringstid och en
effektiviserad linjesträckning, men är kritisk till det förslag som
innebär att linje 546 läggs ned utan ersättningstrafik för Tensta och
Hjulsta.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 11 mars 2019.
Dnr 1.5.3-120/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus
Andersson (MP) och Linn Bessner (C) lade fram ett särskilt uttalande.
Ersättaryttrande

Ersättaren Jessica Stjernström (KD) lade fram ett ersättaryttrande:
Om jag haft rösträtt hade jag ställt mig bakom Ole-Jörgen Persson
m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus Andersson (MP) och Linn
Bessner (C) särskilda uttalande.
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”Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag, men vill skicka med ytterligare
ett par synpunkter.
Stadsdelen står inför många nybyggnationer och det finns därför ett
stort behov av framförhållning i planeringen av kollektivtrafiken. Det
gäller pendeltågstrafiken, där det redan idag är trångt i rusningstid och
ett antal busslinjer.
Nästa år öppnar ett nytt utomhusbad vid Eggeby gård, och kommande
år sker anläggning av begravningsplats Järva. En plan för god
kollektivtrafik till dessa platser är nödvändig.
Inför byggnationen av den nya Bromstensstaden är det viktigt att se
över turtätheten för linje 118 och 512. Ett ökat antal invånare i
Bromsten kommer att kräva en tätare trafikering av linjerna genom
Bromsten. Men redan nu bör man se över avgångs- och
ankomsttiderna till Spånga station. Det är olyckligt att bussarna ofta
lämnar Spånga station nästan samtidigt. Om de istället kunde avgå
med 5-10 minuters mellanrum skulle bussen bli ett attraktivare
alternativ för de många Bromstensbor som behöver ta sig till Spånga
station eller Rissne T-bana.
Två områden som redan idag har bristande tillgänglighet med
kollektivtrafik är Spånga kyrka/ Sörgården och Lunda
företagsområde. Idag tar många bil för att kollektivtrafiken inte
upplevs fylla behoven.
Slutligen vill vi uppmana SL att se över dragningen och turtätheten på
buss 117 och 112. Buss 117 mellan Spånga och Brommaplan är ofta
fullsatt i rusningstrafiken. Och linje 112 avgår i dagsläget alldeles för
tidigt från hållplatserna i Sundby, vilket gör att resenärerna inte kan
lita på tidtabellerna”.
Särskilt uttalande
Shirley Magné (SD) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande

Vi Sverigedemokrater ser positivt på den tilltänkta BRT-linjen mellan
Barkarbystaden och Akalla. Vi föredrar denna istället för att behålla
den dåligt utnyttjande linje 546 mellan Jakobsbergs station och Tensta
Allé”.
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§8
Anmälan av månadsrapport – ekonomi april 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.
Ärendet
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 9 april 2019.
Dnr 1.2.1-44/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§9
Anmälan av månadsrapport - Trygghet och säkerhet
februari 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga månadsrapport
trygghet och säkerhet avseende februari månad till handlingarna.
Ärendet
Stadens säkerhetsavdelning producerar varje månad en rapport över
tryggheten och säkerheten i Spånga-Tensta stadsdelsområde.
Förvaltningen föreslår att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att
lägga månadsrapporten för februari månad till handlingarna.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 25 mars 2019.
Dnr 1.1-108/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 10
Riktlinjer för direktupphandling för Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar anta riktlinjer för
direktupphandling enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2019 har
regler för ekonomisk förvaltning ändrats avseende direktupphandling
(kap 4 § 5). Förändringen innebär att respektive nämnd fastställer
riktlinjer för användning av direktupphandling. Förvaltningen har tagit
fram ett förslag på riktlinjer upprättade i enlighet med stadens
tillämpningsanvisningar som nämnden föreslås anta.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 mars 2019.
Dnr 2.1-8/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 10 B
Fyllnadsval till Näringslivsrådet
Beslut
Stadsdelsnämnden utser Jan Kjellegård (M) till ersättare i
näringslivsrådet.
Ärendet
Stadsdelsnämnden utsåg den 31 januari 2019 (§ 5) ledamöter och
ersättare i stadsdelsnämndens näringslivsråd. En ersättarplats är
vakant och ska tillsättas.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 8 april 2019.
Dnr 1.1-189/2019.
Förslag till beslut
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus
Andersson (MP) och Linn Bessner (C) lade fram ett eget förslag till
beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Shirley Magné (SD) lade fram ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång
Ole-Jörgen Persson (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta M+ L+ MP+ C:s förslag.
”Förslag till beslut
Sverigedemokraterna nominerar Ghazal Saberian som ersättare till
näringslivsrådet.
Att träffa företagare och näringsidkare i stadsdelen för utbyte av
tankar och idéer för att öka sysselsättningen är en central del av
integrationen. Arbete är en viktig väg till att lära sig det svenska
språket, motverka utanförskap och bli en del av det svenska samhället.
Då både Moderaterna och Kristdemokraterna från riksplanet öppnat
för samtal med Sverigedemokraterna i sakfrågor inom ramen för
utskottens arbete torde det således inte ligga några formella hinder
eller andra intressekonflikter för bifallande av en ersättarplats för SD i
Näringslivsrådet.
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Sverigedemokraterna menar att Ghazal Saberian som är uppvuxen i
Västerort speglar stadsdelens mångfald och är god representant och
förebild för alla stadsdelens invånare men särskilt för andra
utlandsfödda kvinnor”.
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§ 11
Anmälan av kontorsyttrande - remiss av Betänkandet att
förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i
talade språk
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga kontorsyttrandet till
handlingarna.
Ärendet
Kommunstyrelsen Stockholm stad har remitterat betänkandet Att
förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talande
språk, dnr KS 2019/286. Förvaltningen har lämnat svar på remissen
till kommunstyrelsen den 29 mars.
Tolkutredningens förslag syftar till ett flexibelt, rättssäkert och
effektivt system för att långsiktigt säkra behoven av kvalitativa
tolktjänster inom offentlig sektor. En viktig del för att uppfylla
ovanstående är att utbildningen av tolkyrket kvalitetssäkras med
tydliga krav på både grundutbildning och praktik.
Förvaltningen ställer sig bakom samtliga delar i betänkandet.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 20 mars 2019.
Dnr 1.5.1-109/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Rashid Mohammed m.fl. (V) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande

Vänsterpartiet ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
och vill därutöver anföra.
Tolkutredningen pekar på vikten av tolkar och föreslår en rad åtgärder
för att reglera utbildningen och yrket. Utredningen pekar också på det
viktiga arbete tolkarna gör och de problem som finns för att behålla
tolkar längre i professionen och att tillräckligt många tolkar ska finnas
tillgängliga.
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De problem som rör tolkarnas arbetssituation, exempelvis med många
(obetalda) resor och oförutsägbarhet, löses dock inte automatiskt
genom reglering och ökad tillsyn/kontroll. Vänsterpartiet menar därför
att det också är viktigt att vidta åtgärder som kan ha en direkt effekt på
arbetsvillkoren och säkra tillgången till tolkar. Vi ser ett ökat behov av
kommunala tolkförmedlingar som ska trygga kommunernas behov av
utbildade tolkar, vilket också kan ha en positiv effekt på
arbetsvillkoren. Dessutom bör riktlinjer för hur aspekter som rör
tolkarnas arbetsvillkor ska ställas i upphandling av tolktjänster”.
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§ 12
Anmälan av inspektionsrapport - Hantering av allmänna
handlingar hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga inspektionsrapporten
”Hantering av allmänna handlingar hos Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning” till handlingarna.
Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings hantering av allmänna
handlingar inspekterades den 30 oktober 2018 av Stadsarkivet.
Stadsarkivets synpunkter har sammanställts i en inspektionsrapport
och förvaltningen har fått ett antal förelägganden och
rekommendationer. Stadsdelsförvaltningen arbetar med att upprätta en
åtgärdsplan.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 26 februari 2019.
Dnr 2.8-855/2018
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 13
Revidering av delegationsordningen 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta förvaltningens förslag
till reviderad delegationsordning.
Ärendet
Delegationsordningen är ett arbetsverktyg för förvaltningens
medarbetare. I syfte att förenkla arbetssätt föreslås en revidering av
delegationsordningen i ärendegrupperna allmänna ärenden och
ekonomi.
De förslagna förändringarna avser dels delegation till tjänstepersoner
på arbetsmarknadsförvaltningen att fatta beslut i ärenden om
återsökning av statsbidrag samt rätten att överklaga Migrationsverkets
beslut i ärenden om stadsbidragsutbetalningar som går stadsdelen
emot, samt dels en justering av delegationsrätten i vissa ärenden
rörande upphandling. Därutöver föreslås vissa justeringar i
ärendegruppen för ekonomi. Ändringarna avser dels rätten för
handläggare på serviceförvaltningen att besluta om anstånd med
betalning av kundfakturor avseende hyra och avgifter för brukare
inom för äldreomsorg och funktionsnedsättning, samt dels vissa
justeringar av delegationsrätten inom upphandlingsfrågor och rätten
att makulera fakturor.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att anta förvaltningens
förslag till reviderad delegationsordning. Förvaltningen reviderar
nummerordning och andra redaktionella ändringar efter fastställande i
nämnden.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 18 mars 2019.
Dnr 1.1-74/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 14
Äldreboendeplanering i region Västerort 2020 med utblick
mot 2040
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner äldreboendeplanen för region Västerort
avseende den del som berör Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
Ärendet
Stadsdelsnämnderna ska årligen ta fram ett gemensamt förslag per
region till plan för kommande behov av verksamheter inom
äldreomsorgen.
Boendeplanen ska vara ett dokument där regionens gemensamma
behov av ombyggnation, avveckling och inriktningar analyseras.
Boendeplanen bygger på Swecos framskrivning av
äldreomsorgsbehovet i Stockholm stad under perioden fram till år
2040.
Årets boendeplan för region Västerort har samordnats av HässelbyVällingby stadsdelsförvaltning. Den stadsövergripande planeringen
leds av äldreförvaltningen.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 12 mars 2019.
Dnr 7-97/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 15
Svar på medborgarförslag om hundrastgård i
Spångaområdet
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta medborgarförslaget
gällande en ny hundrastgård i Lunda.
Ärendet
Den 5 december 2018 inkom ett medborgarförslag gällande en ny
hundrastgård i Spångaområdet till Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning. I Lunda finns flera gräsytor som idag saknar
funktion, vilket enligt förslagsställaren skulle utgöra en bra plats för
en hundrastgård.
Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslag som
främjar en god stadsmiljö. Lundafälten är ett av Stockholms största
gravfältsområden med flera fornlämningar i form av skeppsformade
stensättningar, husgrunder och gravar. Stadsdelsförvaltningen
genomförde en utvärdering tillsammans med en landskapsarkeolog av
lämpliga platser för att undvika att fornlämningar påverkas negativt av
en etablering i området. Utifrån utvärderingen har ett område
identifierades som lämpligt för etablering av en hundrastgård.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning planerar att genomföra projektet
under 2019 och anläggningen kommer att bekostas inom
förvaltningens budget för investeringar 2019.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 januari.
Dnr 1.2.4-869/2018
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 16
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga
tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendet
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 19 mars 2019.
Dnr 1.1-16/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 17
Protokoll för brottsförebyggande rådet 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den
12 mars 2019 till handlingarna.
Ärendet
Protokollet från den 12 mars 2019 anmäls.
Dnr 1.1-29/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
11 april 2019
Blad 31

§ 18
Protokoll för pensionärsrådet 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den
16 januari 2019 till handlingarna.
Ärendet
Protokollet från den 16 januari 2019 anmäls.
Dnr 1.1-28/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
11 april 2019
Blad 32

§ 19
Protokoll för rådet för funktionshinderråd 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollen från den
15 januari 2019 och den 19 februari 2019 till handlingarna.
Ärendet
Protokollen från den 15 januari 2019 och den 19 februari 2019
anmäls.
Dnr 1.1-26/2019
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
11 april 2019
Blad 33

§ 20
Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under
mars 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Ärendet
Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§ 21
Kurser och konferenser
Inget togs upp.

Sammanträdesprotokoll
11 april 2019
Blad 34

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
11 april 2019
Blad 35

§ 22
Information, nämndens och förvaltningens frågor
Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan av
inkomna protokoll med mera, § 22 bilaga 1, till handlingarna.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda Anna Jonazon m.fl. (S) skrivelse och
återkomma till nämnden.
Ärendet
I pärm på sammanträdet anmäldes inkomna protokoll med mera, §
22, bilaga 1.

Utöver det anmäldes en skrivelser på sammanträdet.
Skrivelse av Anna Jonazon m.fl. (S): Avskaffandet av rätten till
heltid.

