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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 29 maj 2019.
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§2
Tertialrapport 1 2019 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Beslut
1. Tertialrapport 1 för år 2019 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende
belysning Pilparken görs hos kommunstyrelsen om 2,8 mnkr, se
bilaga 1.
3. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende
förebyggande insatser mot illegala bosättningar görs hos
kommunstyrelsen om 0,4 mnkr, se bilaga 2.
4. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende
informationsskyltar lekplatser görs hos kommunstyrelsen om 0,1
mnkr, se bilaga 3.
5. Ansökan om medel för investeringar i maskiner och inventarier
görs hos kommunstyrelsen om 2,0 mnkr.
6. Ansökan om medel för klimatinvesteringar görs hos
kommunstyrelsen om 0,1 mnkr, se bilaga 4.
7. Omslutningsförändringar om 6,4 mnkr godkänns och anmäls till
kommunstyrelsen.
8. Reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism
godkänns, se bilaga 5.
9. Avtal för fritidsverksamheten Blå Huset förlängs till och med den
31 januari 2021.
10. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har under perioden arbetat med
utgångspunkt från inriktning i stadens budget 2019 och de
fokusområden som lagts fast i nämndens verksamhetsplan för året.
Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål
kommer att uppnås under året. Merparten av målvärdena för
indikatorerna prognostiseras att uppnås, liksom huvudparten av de
planerade aktiviteterna.
Nämnden prognostiserar för 2019 sammantaget en budget i balans
efter resultatöverföring. Underskott återfinns främst inom individ- och
familjeomsorg och äldreomsorg. Åtgärder har vidtagits och dessa
kommer att följas upp kontinuerligt.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 14 maj 2019.
Dnr ST 2019/39
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Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Anna Jonazon (S) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande

Tertialrapport ett visar effekterna av en budget som prioriterar
skattesänkning framför välfärd. Av de totalt 1353 unga som ansökt
om sommarjobb får endast 69 % erbjudande av sommarjobb, vilket vi
socialdemokrater anser är ytterst beklagligt.
När kommunfullmäktige beslutade om en lägre skattesats lovade den
borgerliga majoriteten att skola och omsorg inte skulle drabbas. Ändå
ser vi att antal barn per avdelning har ökat från 15,2 (2018) till 16,5
barn samt att antal barn per anställd har ökat från 4,9 (2018) till 5,2
under tertial 2019, detta är något som vi ser som en negativ utveckling
för våra barn och för de anställda.
Inte heller ambitionerna för bostadsbyggande och infrastruktur skulle
påverkas.
Men i den första tertialrapporten ser vi uppenbara risker att dessa
löften inte kommer hållas. Under vårt styre satsade vi mycket på
nybyggnation men nya blågröna styret verkar försinka alla sådana
satsningar.
Även förvaltningsflytten till Tensta har skjutits upp till framtiden.
Anslagsuppräkningar inom välfärden riskerar att leda till större
barngrupper och mindre möjligheter för personer med
funktionsnedsättning att få den omsorg som de behöver. Parallellt ser
vi en utveckling där bostadsbyggandet stannar av vilket riskerar leda
till ökade svårigheter för stockholmarna att finna ett boende vilket i
sin tur riskerar leda till ökade kostnader till följd av svårigheter att
hitta boenden för familjer i utsatta situationer.
Den goda ekonomi som staden haft de senaste åren riskerar nu, till
följd av skattesänkningen och den styrande majoritetens oförmåga att
anpassa kostnaderna efter intäkterna, att leda till underskott i staden.
Under årets första månader har kostnaderna ökat med dryga fem
procent samtidigt som intäkterna ökat med drygt en procent.
Stadsledningskontoret har konstaterat att en sådan politik är
långsiktigt ohållbar.
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Vi Socialdemokrater föreslog kommunfullmäktige att besluta om en
annan inriktning för Stockholm. En politik som grundades i en
ansvarsfull finansiering av en verksamhet som skulle sträva mot ett
Stockholm för alla. Den hade inneburit betydande satsningar på
välfärden i form av förskola, omsorg om personer med
funktionsnedsättning och äldreomsorg för att bara nämna några
exempel. Samtidigt innehöll budgeten ambitiösa investeringar i
klimat, bostadsbyggande och infrastruktur. Vi kommer fortsatt driva
sådana förslag”.
Särskilt uttalande
Rashid Mohammed (V) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande

Tertialrapport 1 2019 Spånga- Tensta stadsdelsnämnd som nu läggs
fram av den blågröna majoriteten visar på tydliga underskott i de allra
viktigaste kärnverksamheterna såsom inom individ-och
familjeomsorgen och äldreomsorgen. Vi är oroliga över att den
ekonomiska utvecklingen inom en rad verksamhetsområden, där det
egentligen krävs stora finansiella satsningar. Den som arbetar inom
välfärden ska inte behöva oroa sig för att inte kunna genomföra sitt
arbete på grund av för få kollegor och effektiviseringar som
omöjliggör de anställdas uppdrag. Vi har svårt att se hur förvaltningen
ska kunna komma till rätta med underskottet inom ovanstående
områden om man inte tillför medel alternativt får i uppdrag att
återkomma till nämnden med en konkret handlingsplan om hur budget
ska uppnås i balans.
Arbetsmarknad och sysselsättning.
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökar sedan december 2018
(611 hushåll). Under mars månad 2019 var antalet hushåll med
ekonomiskt bistånd preliminärt 621. Enligt SWECO kommer antalet
personer i Stockholms stad som får bistånd förväntas öka ytterligare.
Enligt en ny prognos kommer staden betala 925 miljoner kronor i
bistånd nästa år.
Vi Vänsterpartiet är oroliga över denna utveckling och med tanke på
allt fler hushåll med barn haft ekonomiskt bistånd under längre tid i
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Att erbjuda feriejobb till så många
unga som möjligt i stadsdelsområdet har varit prioriterat under före
mandatperioden och en central del i arbetet att utjämna ekonomiska
skillnader.
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Under året kommer antalet feriejobbserbjudande för unga i Spånga –
Tensta stadsdelsområde minska med drygt 500 platser (från 1330
platser 2018 till 800 platser 2019), vilket inte är försvarbart!
Trygghetsarbete.
Vi välkomnar det påbörjade arbetet med att ta fram en
trygghetsstrategi. Kommunens uppgifter ska fokuseras till att arbeta
förebyggande och på så vis förhindra nyrekryteringar till gäng, våld
och kriminalitet, för de som ändå hamnar i kriminalitet ska staden
kunna erbjuda en väg ut.
Samverkan med andra aktörer i samhället är oerhört viktigt bl.a. polis,
granstadsdelar/kommuner, aktörer från civilsamhället och företagarna
i stadsdelsområdet och inte minste måste det involvera
föräldragrupper och ungdomsgrupper och andra boende enligt
brottsförebyggandet rådet (Det förebyggande arbetet i Sverige 2019).
Det är viktigt att alla dessa lokala aktörer har en gemensam bild av
hur verkligheten ser ut och hur man ska arbeta framåt”.
Särskilt uttalande
Ghazal Saberian (SD) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande

Det finns givetvis flera intressanta och positiva delar i
Tertialrapporten som vi stödjer. Särskilt de delar som syftar till att
stärka samhällsgemenskapen, öka tryggheten för stadsdelens invånare
och att trivseln i allmänhet måste förbättras för alla.
Sverigedemokraterna ser allvarligt på dessa frågor och delar därför i
stort förvaltningens synpunkter. Vi vill på intet sätt förringa dessa
frågor. Tertialrapporten i sin helhet är dock inte förenlig med vår
politik och därmed deltar vi ej i beslutet.
Sverigedemokraterna ser med särskild oro på bilaga 5 i
Tertialrapporten, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism då
övriga partier har valt att utestänga Sverigedemokraterna ur den
sociala delegationen och vi får därmed ingen insyn i de beslut som
kommer att fattas gällande ärenden som inkommer dit”.
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§3
Svar på remiss av Motion om inrättande av Stödcentrum
Stockholms stad
Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
Kommunstyrelsen i Stockholms Stad har remitterat motion om
inrättande av Stödcentrum Stockholm stad. I motionen anser
skribenten att staden ska inrätta ett stödcentrum där personer som
blivit utsatta för sexuella övergrepp erbjuds sammanhållet stöd från
socialtjänst, polis och vårdpersonal. Vidare anser skribenten att
stadens uppsökande arbete för unga behöver resurser samt att staden
bör se över arbetet med förövare för att minska återfall i brott.
Förvaltningen anser att socialtjänsten erbjuder stöd och insatser för
barn, unga och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp. Stödet och
insatserna finns lokalt i Järva vilket möjliggör för invånarna i SpångaTensta stadsdelsområde att ta del av dessa.
I och med att Region Stockholm oftast är den primära ingången till
stöd och insatser för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp
anser förvaltningen att Region Stockholm bör vara den aktör som
initialt samordnar det medicinska och sociala stödet. Exempel på
metod för samordning är samordnad individuell plan (SIP). Istället för
att inrätta ett stödcentrum anser förvaltningen att ansvarsfördelningen
behöver förtydligas och samarbetet förstärkas mellan olika aktörer
såsom Stockholms Stad, Region Stockholm och polismyndigheten.
Förvaltningen föreslår att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att
överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 april 2019.
Dnr ST 2019/12
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.
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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 av Rashid Mohammed och Ifra Ibrahim Osob
till förmån för eget förslag:
”Förslag till beslut
1. Motion (2019/252) av Alexandra Mattsson Åkerström (V) om
inrättande av Stödcentrum Stockholm stad bifalls
2. Därutöver anförs följande
Sexualbrott har under de senare åren ökat och var femte kvinna har
någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Det här är en
feministisk fråga då förövarna till 98 % är män medan de som utsätts
till störst del är flickor, tjejer och kvinnor. Unga tjejer mellan 16-24 år
är mest utsatta enligt den Nationella Trygghetsundersökningen.
Medelåldern för pojkar att söka på pornografi på internet är idag 12 år
och i princip alla 16-åriga pojkar har någon gång sett på pornografi.
Internationella studier visar på tydliga samband mellan konsumtion av
pornografi och sannolikheten att begå sexuella övergrepp. Utifrån att
pornografin blir mer tillgängligt för barn och unga och att pornografin
kraftigt har ökat under senare år så finns det all anledning till oro att
detta är början på en konstant ökning av tjejers utsatthet för sexuellt
våld. Utöver det så erkänns idag även allt fler sexuella handlingar som
brott efter den nya samtyckeslagen.
Flickor i årskurs två på gymnasiet rapporterar i Stockholmsenkäten en
ökning av utsatthet för sexuellt tvång/våldtäkt. Likaså stadens egen
trygghetsundersökning samt Stockholms befintliga stödcentrum (som
riktar sig mot unga brottsoffer generellt) visar att kvinnor är mer
utsatta för sexuella trakasserier och sexualbrott än tidigare.
Sexualbrott är den vanligaste anledningen till att unga tjejer kontaktar
en tjejjour idag. Oftast är förövaren en jämnårig eller något äldre kille.
Många som söker stöd har känslor av skuld och skam efter att ha
mötts av fördomar och okunskap från rättsväsendet och människor i
sin omgivning.
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Att unga kontaktar tjejjourerna är naturligtvis bra men jourrörelsen
behöver ökade resurser. Det finns med andra ord all anledning för
stad, region, ideella krafter och Polisen att ta ett gemensamma krafttag
så som ett stödcentrum.
Idag har staden stödcentrum för unga som riktar sig mot alla typer av
brott där både offer, vittnen och anhöriga kan få stöd. Vi menar dock
att det behövs mer för att nå ut till målgruppen för att underlätta för
dem att söka och få den hjälp de har tätt till, samtidigt som fler
övergrepp kan bli lagförda. Ett stödcentrum riktat mot sexuella
övergrepp skulle också kunna ligga till grund för ett tätare samarbete
med den ideella sektorn som tar stort ansvar och bli en gemensam
källa för kunskapsutveckling. Att inrätta ett stödcentrum riktat mot
enbart sexuella övergrepp skulle helt enkelt signalera att stad, region
och Polisen tar detta på allvar och att det finns ”en.-väg-in” för den
som utsatts”.
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§4
Stadsdelens framtida stöd till marknader
Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att stadsdelsnämndens
framtida stöd till marknader ska hanteras inom ramen för ordinarie
föreningsbidragsprocess.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till
förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde i juni
2019 med förslag om revidering av riktlinjerna för
föreningsbidrag som möjliggör detta.
Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade 24 maj 2018, § 9, i samband
med behandlingen av en ansökan om marknadsstöd, att uppdra åt
stadsdelsförvaltningen att återkomma med ett förslag till strategi för
stadsdelsnämndens framtida stöd till stadsdelens marknader.
Ett förslag till långsiktig strategi för marknadsstöd behandlas på
nämndens sammanträde den 22 november 2018, § 5. Nämnden
beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen
Förvaltningen har omarbetat tidigare förslag och beaktat de
frågeställningar som nämnden särskilt lyfte fram i samband med att
ärendet återremitterades.
Sammantaget anser förvaltningen att det mest lämpliga sättet för
stadsdelsnämnden att stödja marknadsinitiativ i stadsdelen är inom
ramen för ordinarie föreningsbidragsprocess. Mot bakgrund av det
föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelens
framtida stöd till marknader ska hanteras inom ramen för
stadsdelsnämndens ordinarie föreningsbidragsprocess samt att uppdra
till förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde i juni
2019 med förslag om revidering av riktlinjerna för föreningsbidrag
som möjliggör detta.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 15 maj 2019.
Dnr ST 2019/43
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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.
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 av Rashid Mohammed och Ifra Ibrahim Osob
till förmån för eget förslag:
”Förslag till beslut
1. Avslå förvaltningens förslag till beslut
2. Att därutöver anföra följande:
I förvaltningens förslag om Stadsdelen framtida stöd till marknader
framgår det att Stockholms stad erbjuder föreningar och
organisationer möjligheten att söka olika former av bidrag. Bidragen
är utformade för olika ändamål och syften. Stadsdelsförvaltningarnas
bidrag och stöd ska syfta till att uppfylla samhällsnyttor som är
prioriterade för det aktuella stadsdelsområdet.
Vi Vänsterpartiet ser positivt på ambitionen om att stadsdelens ska
kunna ge stöd till olika marknader. Det kan komma till att stärka så
väl lokala föreningar som organisationer i stadsdelen, och där med
stärka det arbete som grundar sig på de demokratiska principer som
nämnden antagit. Vi delar däremot inte förvaltningens skrivning om
att det lokala föreningsstödet ska gå till marknadsinitiativ från externa
aktörer. Det rimmar inte med stadsdelens riktlinjer för
föreningsbidrag och dessutom blir effekten att det blir ett minskat
utrymme av bidragsmedel som egentligen ska gå till våra loka
föreningar och där det redan finns så stora behov. Vi står med andra
ord fast vid att principen om att bidragsberättigade föreningar bör som
regel ha sin lokala hemvist (postadress) i stadsdelsområdet och att
huvuddelen av medlemmarna bör bo i området. Vill man bidra till
externa aktörer få de bidraget hittas någon annanstans”.
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§5
Svar på skrivelse om vikarietäckning inom
stadsdelsnämndens förskolor
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltnings
svar på skrivelsen.
Ärendet
Rashid Mohammed med flera (V) har inkommit med en skrivelse vid
nämndsammanträdet den 7 mars 2019 gällande vikarietäckning inom
stadsdelsnämndens förskolor. Stadsdelsnämndens förskolor har inga
fasta vikarier. Till största del används timvikarier från förskolornas
egna vikarielistor. De bemanningsföretag som anlitas är upphandlade
av staden och krav på utbildning, erfarenhet och registerkontroll styrs
av gällande ramavtal.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 26 april 2019.
Dnr ST 2019/14
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§6
Ansökan om idéburet offentligt partnerskap (IOP) –
”Älskade barn”
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan om idéburet
offentligt partnerskap (IOP) från Studiefrämjandet Stockholms län
Ärendet
Studiefrämjandet har i juni 2018 inkommit med en ansökan om
idéburet offentligt partnerskap (IOP). Ansökan avser inrättande av
förebyggande föräldraskapsstöd i Tensta genom studiecirkelmaterialet
”Älskade barn”, föreläsningar och fortbildning för cirkelledare.
Förvaltningen kan konstatera att ansökan spänner över
verksamhetsområden där stadsdelsnämnden inte har full rådighet.
Vidare har förvaltningens erfarenheter från projektet Älskade barn i
skolan, som vände sig till nyanlända, under perioden 2016-2018, visat
på betydande svårigheter att nå ut till målgruppen.
Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 15 maj 2019.
Dnr ST 2019/7
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Nassir Abdullahi Ali (S) anmälde jäv och lämnade lokalen.
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§7
Ansökan om marknadsstöd från Spånga företagarförening
2019
Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
återrapportering av marknadsstöd för 2018 från Spånga
företagarförening.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Spånga företagarförening 150
000 kronor i bidrag för stöd till marknaderna 2019 i Spånga centrum.
Föreningen ska återredovisa medelsanvändningen senast 31 mars
2020.
Ärendet
Spånga företagarförening anordnar varje år tre stycken marknader på
Spånga torg: vårmarknad, höstmarknad och julmarknad.
Företagarföreningen ansöker om medel för genomförandet av tre
marknader under 2019 med målet att bibehålla samma ambitionsnivå
som tidigare år.
Förvaltningen anser att marknaderna har ett stort värde för
stadsdelsområdet. Marknaderna är välbesökta och riktar sig till
människor i olika åldrar och från olika kulturer. Förvaltningen ser
positivt på evenemang som skapar möten mellan människor, liksom
att marknader kan möjliggöra för ett levande centrum.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar 150 000 kronor
till Spånga-Tensta företagarförening för genomförande av tre
marknader under 2019.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 april 2019.
Dnr ST 2019/16
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§8
Bidrag till pensionärsföreningarna inom Spånga-Tensta
stadsdelsområde 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att för år 2019 bevilja bidrag
till pensionärsföreningar enligt följande fördelning:
 SPF Spångaveteranerna beviljas 4207 kr
 PRO Spånga beviljas 2170 kr
 PRO Bromsten beviljas 1323 kr
Ärendet
Till förvaltningen har inkommit tre ansökningar om bidrag från
pensionärsföreningar. Förvaltningen föreslår att samtliga beviljas till
en total summa av 7 700 kr.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 29 april 2019.
Dnr ST 2019/42
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§9
Revidering av delegationsordningen 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta förvaltningens förslag
till reviderad delegationsordning.
Ärendet
Delegationsordningen är ett arbetsverktyg för förvaltningens
medarbetare.
Förvaltningen föreslår på rekommendation av stadslednings-kontoret,
att nämnden delegerar beslut om polisanmälan vid misstanke om
folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse till
sociala delegationen.
Förvaltningen föreslår i syfte att förenkla arbetssätt en revidering av
delegationsordningen i ärendegrupperna: allmänna ärenden, ekonomi,
personal, vuxen-missbruk samt tillsyn enligt alkohol och tobakslagen.
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 den 18 april 2019.
Dnr ST 2019/53
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.
Ghazal Saberian (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.
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Reservation
Reservation anmäldes Ghazal Saberian (SD) till förmån för eget
förslag:
”Förslag till beslut
1. Att avslå nämndens förslag till beslut om att anta den reviderade
delegationsordningen
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna ser allvarligt på dessa frågor och delar därför i
stort förvaltningens synpunkter. Vi vill på intet sätt förringa dessa
frågor utan anser att förslaget i helhet är bra. Övriga partier har valt att
utestänga Sverigedemokraterna ur den sociala delegationen och vi får
därmed ingen insyn i de beslut som kommer att fattas gällande
ärenden som inkommer dit. Detta är beklagligt och vi ser därför inget
annat alternativ än att reservera oss mot beslutet”.
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§ 10
Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delegera till nedan
namngivna gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren
rätt att enligt 45§ 1st 1-2p LVM, inom nämndens
ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet och, i
särskilda fall, Kriminalvård.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förordnar nedan namngivna
gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren med rätt att
enligt 43 § § st 2 p LVU, inom nämndens ansvarsområde,
begära handräckning av Polismyndighet och, i särskilda fall,
Kriminalvård.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds tidigare delegeringar och
förordnanden av gruppledare och tjänstemän vid Socialjouren
upphör att gälla.
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förklarar ärendet omedelbart
justerat.
Ann Dahlgren, Daniel Colegate, Elisabet Lundqvist, Agneta
Engström, Lis-Mari Boija, Sanna Eriksson, Frida Allertz, Maria
Larsson, Inga-Lill Renhorn Källgren, Louisa Sesti, Lena Wedberg,
Feryal Lövström, Liliana Pellegrino, Martin Karlsson, Gertrud
Kleberg, Anna-Stina Wilhelmsson, Mira Fargallo-Dillner, Ida
Carnesten, Lydia Hjalmarsson, Inger Åsebo, Mait Fredlund,
Liselotte Tronders, Oskar Williamsson, Idil Magan, Fanny
Hällberg, Julia Petersson, Carl-Johan Kvist, Eva Thomasson,
Millicent Reyes, Marimba Roney, Lena Svärd, Maria Rangborg och
Julia Falk.
Ärendet
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 12 april 2019.
Dnr ST 2019/29
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 11
Anmälan av medborgarförslag gällande förbättrad
framkomlighet mellan Tensta och Rinkeby
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag
att bereda inkommet medborgarförslag gällande förbättrad
framkomlighet mellan Tensta och Rinkeby.
Ärendet
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 26 april 2019.
Dnr ST 2019/60
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 12
Anmälan av månadsrapport - Trygghet och säkerhet mars
2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga månadsrapport
trygghet och säkerhet avseende mars 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 mars månad till handlingarna.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 29 april 2019.
Dnr ST 2019/36
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 13
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 30 april 2019.
Dnr ST 2019/8
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 14
Anmälan av protokoll för brottsförebyggande rådet 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den
29 oktober 2018 till handlingarna.
Ärendet
Protokoll från den 29 oktober 2018 anmäls.
Dnr 1.1-41/2018
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 15
Anmälan av protokoll för pensionärsrådet 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den
20 februari 2019 till handlingarna.
Ärendet
Protokoll från den 20 februari 2019 anmäls.
Dnr ST 2019/3
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 16
Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under
april 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Ärendet
Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 18
Information, nämndens och förvaltningens frågor
Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan av
inkomna protokoll med mera, § 18 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.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att återkomma gällande studiebesök för nämnden i
förvaltningens verksamheter under hösthalvåret.
Ärendet
I pärm på sammanträdet anmäldes inkomna protokoll med mera, §
18, bilaga 1.

Utöver det anmäldes en skrivelser på sammanträdet.
Skrivelse av Anna Jonazon m.fl. (S): Skrivelse om stoppad
trygghetsinvestering.

