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§1
Godkännande av dagordning samt 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 4 september 2019.
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§2
Svar på remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg - mot
stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever
med svenska som andraspråk
ST 2019/238

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på betänkandet.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat delbetänkandet På väg - mot stärkt
kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som
andraspråk (dnr KS 2019/1135) till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
för yttrande.
Regeringen tillsatte den 26 juli 2018 utredningen Stärkt kvalitet och
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk
(KLIVA).
Det huvudsakliga syftet var att analysera förutsättningarna för att
elever inom svenska för invandrare (sfi) ska kunna erbjudas en
utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och
förutsättningar.
Förvaltningen stödjer utredningens betänkande i alla delar och
bedömer att utredningens förslag kommer att bidra till ökad kvalitet
och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som
andraspråk. Förvaltningen vill även uppmärksamma
tillgänglighetsfrågor och behov av individuella lösningar och stöd
till följd av funktionsnedsättningar.
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.
Rashid Mohammed m.fl. (V) och Nassir Abdullahi m.fl. (S)
ansluter sig till särskilda uttalandet.
”Särskilt uttalande
Vi instämmer i förvaltningens svar men vill också framhålla
följande:
För att invandrade vuxna ska kunna lära sig svenska är lärarnas
kompetens oerhört viktig: såväl ämneskunskap som pedagogik och
didaktik behövs. Grundlig kunskap i såväl tal- som skriftspråk är
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central, liksom förmågan att förmedla denna till vuxna elever med
extremt olika bakgrund och studieförutsättningar. De brister i
kompetens, uppföljning, systematiskt kvalitetsarbete, forskning och
beprövad erfarenhet som framgår i remissen är oerhört allvarliga
och behöver åtgärdas.
Vikten av att utbildningen ger resultat kan inte nog betonas – dels
för individen själv och vederbörandes förutsättningar att bygga en
framtid i Sverige, dels ur ett barnperspektiv. Barn som växer upp
med föräldrar som saknar grundläggande kunskap i svenska språket
får en extra uppförsbacke i skolan och samhället, men riskerar
också att tvingas ta ett större ansvar för familjen genom tolkinsatser
och likande när de egentligen borde få vara bara barn.
Förutom de insatser som föreslås skulle det sannolikt också vara
värdefullt om andra lärare än SFI-lärare liksom handledare på
praktikarbetsplatser och liknande finge grundläggande utbildning i
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Handlingar i ärendet
 190471 (Godkänd - R 2) Svar på remiss av KLIVA:s
delbetänkande På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet
inom komvux för elever med svenska som andraspråk
 ST 2019/238-1.2 På väg mot stärkt kvalitet och likvärdighet
inom komvux for elever med svenska som andrasprak
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§3
Svar på remiss gällande Motion om inför en
haverikommission gällande mäns våld mot kvinnor
Svar på remiss från kommunstyrelsen, diarienummer
2019/655
ST 2019/98

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion om att i Stockholms
stad införa en haverikommission gällande mäns våld mot kvinnor. I
motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar om att
skyndsamt tillsätta en kommunal haverikommission mot mäns våld
mot kvinnor. Haverikommissionen föreslås få i uppdrag att
förebygga, utreda och föreslå förbättringar för att stoppa mäns våld
mot kvinnor. Haverikommissionen föreslås utreda fall där våldet
fått dödligt utfall.
Förvaltningen anser att det inom nämndens verksamheter finns god
kunskap för att upptäcka, utreda och ge stöd och insatser vid
förekomst av våld i nära relation. Förvaltningen arbetar fortlöpande
med att förbättra kunskapen och arbetet på området. Förvaltningen
menar att det går att ytterligare förbättra och strukturera samverkan
med berörda myndigheter på lokal nivå i syfte att ge enskilda
personer mer samordnat stöd.
Förvaltningen ser flera svårigheter med att införa en kommunal
haverikommission. Ansvarsfördelningen och skillnaden mellan en
utredning av en eventuell haverikommission, socialtjänstens
utredningsskyldighet enligt lex Sarah-bestämmelserna samt IVO:s
tillsyn behöver förtydligas. Det behöver även säkerställas att
föreslagna åtgärder är sådana att berörda aktörer; socialtjänst, polis
och sjukvård, har rådigheter över dessa.
Förvaltningen anser även att det är viktigt med ett klargörande om
vilken information som i enlighet med sekretessbestämmelserna kan
komma att lämnas ut från socialtjänst, polis och sjukvård till en
kommunal haverikommission.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på motionen samt att nämnden beslutar
om omedelbar justering.
Förslag till beslut
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus
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Andersson (MP) och Linn Bessner (C) föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom förvaltningens förslag.
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.
Reservation
Reservation anmäldes Shirley Magné (SD) till förmån för eget
förslag:
”Förslag till beslut
1. Att föreslå nämnden att bifalla motionen från Feministiskt
Initiativ
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna delar motionärernas oro i denna fråga och vi
ser mycket allvarligt på att mäns mord på kvinnor ökar. De insatser
som förvaltning beskriver i sitt tjänsteutlåtande har bevisligen inte
varit tillräckliga och det är uppenbart att Stockholms Stad behöver
ta ett större ansvar i denna fråga. Vår uppfattning är att en
kommunal haverikommission vore ett gynnsamt verktyg för att se
var i samhällsinsatserna det brister.
Sverigedemokraterna föreslår mot bakgrund av detta att
Feministiskt Initiativs motion ska bifallas.
Handlingar i ärendet
 190850 (Godkänd - R 1) ST 2019/98 Remiss gällande
Motion om införa en haverikommission gällande mäns våld
mot kvinnor.
 172425 ST 2019/98 Bilaga 1 Motion om inför en
haverikommission gällande mäns våld mot kvinnor
 172424 ST 2019/98 Bilaga 2 Följebrev Motion om inför en
haverikommission gällande mäns våld mot kvinnor KS
2019_655
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§4
Svar på remiss av motion om staden behöver fler
Stockholmsrum, KS 2019/729
Remiss från kommunstyrelsen
ST 2019/157

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått en remiss av motion om att
staden behöver fler Stockholmsrum. Förvaltningen är positiv till att
även ytterstadens utveckling uppmärksammas, men anser att det bör
undersökas om det finns utrymme i det befintliga
Stockholmsrummet. Förvaltningen poängterar att eventuella nya
Stockholmsrum bör vara placerade där många rör sig, exempelvis i
anslutning till stora inomhuscentrum.
Handlingar i ärendet
 190779 (Godkänd - R 1) Svar på motion från Emilia
Bjuggren (s) och Anders Göransson (s) om att Staden
behöver fler Stockholmsrum
 ST 2019/157-1.1 Remiss av motion om staden behöver fler
Stockholmsrum, KS 2019/729
 ST 2019/157-1 Remiss av motion om staden behöver fler
Stockholmsrum, KS 2019/729
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§5
Svar på remiss av Övergripande
samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad
och Polisregion Stockholm
ST 2019/130

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat Övergripande
samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och
Polisregion Stockholm till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för
yttrande (KS 2019/656).
Tidigare samverkansavtal med Polisregion Stockholm, som löpte ut
i maj 2019, har reviderats. I denna överenskommelse läggs större
vikt på strukturerad samverkan mellan staden och polisen samt med
andra relevanta samverkanspartners.
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet innebär i
denna samverkanöverenskommelse att både långsiktiga och
kortsiktiga åtgärder sker parallellt.
Förvaltningen anser att ambitionen att förtydliga organisation och
struktur för arbetet är bra, men framhåller att styrningen i den
föreslagna överenskommelsen behöver konkretiseras och
tydliggöras. Även överenskommelsen koppling till budget och
verksamhetsplan behöver förtydligas.
Därutöver anser förvaltningen att överenskommelsen ligger väl i
linje med den trygghetsstrategi som utarbetas i samverkan mellan
Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar.
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.
”Särskilt uttalande
Vi instämmer i förvaltningens svar men vill också framhålla
följande:
Samverkansavtalet är ett viktigt dokument som ska förtydliga
förväntningarna som Polismyndigheten och kommunen har på
varandra. Det är ett väldigt bra verktyg för samarbete och
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verkställande för att uppnå ett av våra viktigaste mål, en trygg,
trivsam och säker stad för varje stockholmare. När detta dokument
antagits kan det lokala trygghetsarbetet vässas genom ett nytt lokalt
samverkansavtal med polisen, där även roll- och ansvarsfördelning
gentemot det lokala brottsförebyggande rådet kan tydliggöras.
Dessa avtal – det centrala och det lokala - blir viktiga delar i
Spånga-Tenstas och Järvas lokala trygghetsstrategi, som ska
färdigställas under hösten.
Det föreliggande förslaget är det andra avtal som kommunen avser
att teckna med Polisregionen, och visar på en bra utveckling, med
tydliga mål och beskrivningar för samverkansformer.
För att samverkan ska kunna fungera så bra som möjligt och verka
trygghetsskapande är en förutsättning att samtliga nämnder och
bolag ska kunna ta sitt ansvar. Trygghet och säkerhet är en högt
prioriterad fråga i den grönblå majoriteten och därför är det av
särskild vikt att samarbetet mellan Stockholms stad och
Polisregionen alltid sker med politisk förankring och insyn. Det är
särskilt viktigt att den föreslagna styrgruppen, som består av
tjänstemän, upprätthåller kontinuerlig dialog med tillbörliga
politiska instanser och regelbundet återrapporterar om dess arbete,
samt i god tid stämmer av beslut av större betydelse med politiken.
För att ytterligare poängtera vikten av politisk förankring anser vi
därför att de föreslagna samarbetsformerna tydliggörs med
formuleringar avseende delegationernas avgränsning för respektive
grupp, samt hur återkoppling till de nämnder som representeras ska
se ut.
Att hindra barn och unga från att lockas in i kriminalitet är en
ständigt pågående utmaning i det förebyggande arbetet. Skolan är i
det sammanhanget en naturlig och viktig samarbetspartner i
stadsdelens och Polisens arbete. En fast inarbetad struktur möjliggör
systematiska och tidiga interventioner. När stadsdelen i ett senare
skede förnyar sin lokala samverkansöverenskommelse med den
lokala Polisen blir detta en aspekt som ska tas till vara och
utvecklas.
Vi ställer oss positiva till de prioriterade samverkansområdena i det
föreslagna avtalet. Vi vill särskilt framhålla vikten av tydlig
ansvarsfördelning och nära samarbete när det gäller
avhopparverksamhet för kriminella.
Särskilt uttalande
Rashid Mohammed m.fl. (V) och Nassir Abdullahi m.fl. (S) lade
fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit
fram en övergripande samverkansöverenskommelse som syftar till
att Stockholm ska vara en säker och trygg stad och att brottsligheten
ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser där
brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra
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välbehövliga insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg
stad och såväl minska som att lösa brott av olika slag. Vi anser dock
att samverkan mellan Stockholm stad och polisen också behövs
komma till eller behöver utvecklas inom andra områden.
Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt
utsatta och sårbara brottsoffer. Under rubriken nämns unga
brottsoffer men inte barn trots att de flesta orosanmälningar om barn
som far illa handlar om våld mot barn och att barn i synnerhet borde
ses som särskilt utsatta. Även de som är offer för våld i nära
relationer och offer för människohandel är grupper som är särskilt
utsatta och samverkan behöver öka. I arbetet med att minska våldet
mot kvinnor är det av yttersta vikt att både stad och Polis samverkar
för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet och för att
lagföra fler. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av
otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just
otrygghet ur ett jämställdshetsperspektiv.
Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det
lokala arbetet som sker i stadens i stadsdelsområden högt. Vi vill
betona vikten av stadsdelsnämndernas roll i det lokala arbetet och
det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter genomför.
För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock
avsatta resurser. Den borgerliga majoriteten har valt att satsa på
ordningsvakter och kameraövervakning och genomför istället
nedskärningar som drabbar satsningar på fritidsverksamheter,
socialtjänsten, medborgarvärdar och förebyggande arbete mot barn
och unga hårt.
Handlingar i ärendet
 190757 (Godkänd - R 1) Svar på remiss av Övergripande
samverkansöverenskommelse mellan Stockholm stad och
Polisregion Stockholm
 ST 2019/130-1.2 Följebrev Övergripande
samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och
Polisregion Stockholm, KS 2019/656 (3/3)
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§6
Svar på remiss av Betänkandet SOU 2019:35
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
ST 2019/247

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på betänkandet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen Stockholms stad har remitterat betänkandet SOU
2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (dnr KS
2019/1146) till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för yttrande.
Regeringen beslutade den 8 mars 2018 att uppdra åt en särskild
utredare att se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningarna
samt tillämpningen av dessa villkor.
Demokrativillkorsutredningen har lämnat förslag till ett förtydligat
och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till
civilsamhällets organisationer. Utredningen har också tagit fram en
vägledning som ska stödja handläggare på statliga och kommunala
förvaltningsmyndigheter i tillämpningen av demokrativillkoret.
Förvaltningen stödjer utredningens betänkande i alla delar.
Förvaltningen föreslår att bidragsgivande organisationers erfarenhet
av tolkningen av demokrativillkoren samlas in och återges för att
utveckla en gemensam tolkning av demokrativillkorens innebörd.
Handlingar i ärendet
 190777 (Godkänd - R 1) Svar på remiss av betänkandet SOU
2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
 ST 2019/247-1.2 Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället
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§7
Svar på remiss av Motion om att öka takten för tryggare
anställningar
ST 2019/63

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på motionen.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion (KS 2019/574) om att
öka takten för tryggare anställningar till Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd.
Den 26 april 2019 inkom en motion från Karin Wanngård (S) med
förslag på olika åtgärder för att öka stadens attraktivitet som
arbetsgivare och för att öka takten i arbetet för trygga anställningar.
Skribenten menar att ofrivilligt deltidsarbete bland kvinnor i
traditionella arbetaryrken samt visstidsanställningar i form av
timavlönad personal bidrar till ökad ojämställdhet.
Skribenten anser att Stockholms stad behöver en aktiv
personalpolitik och att det krävs ett strategiskt arbete på högsta
politisk nivå för att förändra verkligheten.
Förvaltningen anser att stadens pågående nuvarande arbete
överensstämmer med intentionerna i motionen och är i linje med
rådande lagstiftning, avtal, riktlinjer och personalpolicy. Vidare
anser förvaltningen att det är viktigt att verksamheternas behov styr
vilka anställningsformer som används i förvaltningen. Detta för att
arbetet ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt.
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) och Nassir Abdullahi m.fl. (S) 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, Elisabeth Persson
Grip, Mecide Gulenay, Nassir Abdullahi och Azad Hassan till
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förmån för eget förslag:
”Förslag till beslut
1. Att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker motionen om att
öka takten för tryggare anställningar, samt
2. Att därutöver anföra
Vi står inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen och
behöver öka vår attraktionskraft som arbetsgivare. En
framgångsfaktor i arbetet med att attrahera personal är att kunna
erbjuda bra arbetsvillkor vilket vi i den tidigare majoriteten
påbörjade, bland annat när alla stadens hemtjänstutförare sades upp
och förfrågningsunderlaget för hemtjänsten arbetades om.
Vi behöver också bättre arbeta med mångfalden. Bra arbetsvillkor
och fasta anställningar är nyckelfaktorer till att kunna ha en hög
personalkontinuitet i verksamheterna, något de äldre behöver för att
känna sig trygga.
Det är tråkigt att se att den nya majoriteten inte har några större
ambitioner att fortsätta utveckla arbetet med att öka attraktiviteten
som arbetsgivare genom att kunna erbjuda tryggare anställningar.
Med den bristen på arbetskraft vi står inför är det framåtsyftande
och klokt att se över konverteringsreglerna för timavlönade.
Som förvaltningen skriver så finns det anställda i staden som trivs
med att vara timanställda. Givetvis finns det ett behov av
timanställda men ofta är de timanställda, de som själv vill vara det,
studerande som vill dryga ut sin inkomst.
Men det finns också väldigt många som vill ha en fast anställning,
som kanske har arbetat länge på en timställning samtidigt som de
har varit schemalagda i verksamheten. En fast anställning är viktigt
inte minst för utrikes födda som försöker komma in i
arbetsmarknaden och söker en fastare fot på arbetsmarknaden. Att
ha en fast anställning påverkar en mängd saker så som exempelvis
möjligheterna uppfylla villkoren och få en bostad i Stockholm.
I de fall den anställde inte önskar en fast anställning går den att
avstå, så ändrade konverteringsregler drabbar inte dessa anställda.
Att det finns personer som fortsatt vill vara timanställda är således
varken ett problem eller en tillräckligt god anledning att inte vilja
göra det tryggare för dem som önskar en fast anställning i staden".
Handlingar i ärendet
 190446 (Godkänd - R 1) Svar på remiss av Motion för att
öka takten för tryggare anställningar
 ST 2019/63-1.2 Motion om att öka takten för tryggare
anställningar
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§8
Svar på remiss rörande alkoholservering vid BM Grill,
Bromstensplan 1-3
ST 2019/164

Beslut
1.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan om
serveringstillstånd till restaurang BM Grill som remissvar till
socialnämnden.
2.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har begärt yttrande från bland annat SpångaTensta stadsdelsnämnd gällande serveringstillstånd för restaurang
BM Grill, Bromstensplan 1-3 i Spånga.
Förvaltningen förslår att stadsdelsnämnden godkänner ansökan om
serveringstillstånd.
Handlingar i ärendet
 191020 (Godkänd - R 2) Svar på remiss om
serveringstillstånd för restaurang BM Grill
 ST 2019/164-1.1 Remiss till Stadsdelsnämnd-{7C18418FED88-437F-87FA-209655DD51E8} (2/2)
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§9
Svar på remiss av Uppdaterad åtgärdstabell för särskilt
skyddsvärda träd 2020 – 2024
ST 2019/186

Beslut
1.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2.
Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har skickat en remiss från Länsstyrelsen i
Västmanlands län till bland annat Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
för yttrande. Remissen heter ”Uppdaterad åtgärdstabell för särskilt
skyddsvärda träd 2020-2024” och är ett åtgärdsprogram för särskilt
skyddsvärda träd vilka omfattar gamla, grova och ihåliga träd som
står i kulturlandskapet.
I förslaget till åtgärdsprogram, som är en uppdatering av tidigare
program, definieras skyddsvärda träd och vilka trädmiljöer som är
särskilt viktiga att prioritera inom bevarandeplanering och vid
genomförande av skötselåtgärder. I åtgärdsprogrammet beskrivs en
rad olika åtgärder, fördelade mellan olika aktörer, som tillsammans
ska leda till att uppsatta mål om bevarande och utveckling av
skyddsvärda träd och trädmiljöer uppnås.
Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget till åtgärdsprogram för
särskilt skyddsvärda träd är mycket ambitiöst och viktigt.
Bevarandet av gamla, grova och ihåliga träd är viktigt ur många
aspekter, inte minst ur ekologisk synvinkel. Förvaltningen ställer sig
dock frågande till om tidplanen och de ekonomiska
förutsättningarna för flera de föreslagna åtgärderna är realistiska,
exempelvis att till senast år 2022 ha upprättat trädvårdsplaner och
specifika åtgärdsplaner för särskilt skyddsvärda träd. Framtagandet
av dessa dokument tar stora personella och ekonomiska resurser i
anspråk.

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.
Rashid Mohammed m.fl. (V), Nassir Abdullahi m.fl. (S) och Shirley
Magné ansluter sig till särskilda uttalandet.
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”Särskilt uttalande
Vi instämmer i förvaltningens svar på remissen men vill därutöver
anföra:
Askar av jätteformat, en gammal allé – vi har många vackra träd att
skydda i vår stadsdel; för trädens egen skull men också för den
biologiska mångfald de bidrar till. Att inventera särskilt
skyddsvärda träd och upprätta planer för dem ingår redan idag i
arbetet med stadsdelsnämndens parkområden. En ny parkplan ska
tas fram under året, vilket är viktigt och i linje med remissens
intentioner.
Att inventera ALLA träd, så som föreslås, är dock ett stort projekt
om även skogsområden ska räknas in. Ett sådant arbete skulle med
fördel kunna ske i samverkan med allmänheten, och där
rikstäckande informationssatsningar, exempelvis kring Trädportalen
(tradportalen.se), troligen kan spela en stor roll.
Ökad kunskap bland allmänheten kring skyddsvärda träd och deras
betydelse är också viktig, och det vore därför bra med satsningar på
att speciella träd skyltas, med information om trädens betydelse i
ekosystemet och historiskt i kulturlandskapet".
Handlingar i ärendet
 190773 (Godkänd - R 1) Svar på remiss värdeträd
 ST 2019/186-3.2 Uppdaterad åtgärdstabell för särskilt
skyddsvärda träd 2020 - 2024
 ST 2019/186-3.1 Uppdaterad åtgärdstabell för särskilt
skyddsvärda träd 2020 - 2024
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§ 10
Svar på skrivelse om stoppad trygghetsinvestering
ST 2019/118

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Anna Jonazon med flera (S) inkom på nämndens sammanträde den
23 maj 2019 med en skrivelse om stoppad trygghetsinvestering på
Solhem 16:1, Spånga.
I skrivelsen ställer sig skribenterna frågande till att en
trygghetsinvestering på 2,0 mkr, avseende anläggandet av en
lekpark på tomten Solhem 16:1 i Spånga, som Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd beviljades 2018, inte beviljades ombudgetering för
år 2019.
Mot bakgrund av detta ställer skribenterna följande frågor:
Vad är anledningen till att ompröva ett redan fattat, godkänt och
budgeterat beslut?
Hur kan bedömningen på några få månader ändras från behov av
trygghetsinvesteringar till att behovet inte är tillräckligt?
På vilket sätt gynnar det Spångaborna att budgeterad
trygghetsinvestering stoppas?
Handlingar i ärendet
 193070 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse om stoppad
trygghetsinvestering
 ST 2019/118-1 Skrivelse om stoppad trygghetsinvestering
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§ 11
Svar på skrivelse gällande behov av stärkt beredskap för
ökat våld
ST 2019/155

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Rashid Mohammed med flera (V) inkom med en skrivelse vid
nämndsammanträdet den 13 juni 2019 gällande behov av stärkt
beredskap för ökat våld.
Förvaltningen bedömer att det finns beredskap att möta de
eventuella ökade behov av insatser som kan uppstå i och med att
personer i kriminella nätverk under hösten friges ur fängelse.
Handlingar i ärendet
 191744 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse gällande gällande
behov av stärkt beredskap för ökat våld
 189880 Skrivelse till SDN behov av stärkt beredskap för
ökat våld
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§ 12
Anmälan av Stockholms stads förskolerapport 2018
ST 2019/158

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga Stockholms stads
förskolerapport 2018 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har i uppdrag att årligen utarbeta en
stadsövergripande rapport för verksamhetsområde förskola
inklusive en analys av utvecklingen inom området.
En avsikt med rapporten är att den ska bidra till att
kommunfullmäktige, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna
ska kunna fatta välgrundade beslut gällande utveckling av stadens
förskolor.
Flera utvecklingsområden är gemensamma för stadens förskolor.
Det handlar om kompetensförsörjning, kompetensutveckling och att
utveckla underlagen för att kunna bedöma utbildningens
måluppfyllelse i förhållande till läroplanens mål.
Förskolerapporten innehåller förslag till utvecklingsinsatser inom
följande områden: personalens utbildning, personalens
förutsättningar, kompetensutveckling, måluppfyllelse och
skolplattformen.
Handlingar i ärendet
 190227 (Godkänd - R 1) ST 2019/158 Anmälan av
Stockholms stads förskolerapport 2018
 177271 ST 2019/158 Stockholms stads förskolerapport 2018
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§ 13
Månadsrapport – ekonomi augusti 2019
ST 2019/6

Beslut
Nämnden godkänner denna månadsrapport.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter
resultatöverföringar.
Särskilt uttalande
Rashid Mohammed m.fl. (V) lade fram ett särskilt uttalande.
Nassir Abdullahi m.fl. (S) anslöt sig till det särskilda uttalandet.
”Särskilt uttalande
Månadsrapporten för augusti 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 samt äldreomsorgen. Vi är oroliga
över att den ekonomiska utvecklingen inom en rad
verksamhetsområden, där det helt enkelt krävs mer pengar för att
kunna möta behoven. Vi läser också i rapporten att både den
korttids- och långtidssjukfrånvaron ökat i nästan alla
verksamheterna under de senaste 12 månaderna.
Äldreomsorg
Inom äldreomsorg prognostiserar verksamheten sammantaget ett
underskott om 3,2 mnkr. Hemtjänsten prognostiseras med ett
underskott om 4,0 mnkr. Behovet av hemtjänst kan med stor
sannolikhet öka då antalet äldre i åldersgruppen 65-79 år ökar i
stadsdelsområdet.
Alla äldre har rätt till ett tryggt boende med en rimlig hyra och en
värdig äldreomsorg av utbildad personal som har förutsättningar att
göra ett bra jobb. Personal inom hemtjänsten ska få mer tid att göra
sitt jobb utan stress, samtidigt som lönerna och arbetsmiljön måste
förbättras för att fler ska söka sig till omsorgen och orka arbeta ända
fram till pensionen.
Ekonomiskt bistånd
Månadsrapporten visar att antal hushåll som uppbär ekonomiskt
bistånd i stadsdelen har ökat sedan januari 2019. Under mars månad
2019 var antalet hushåll med ekonomiskt bistånd preliminärt 621,
det preliminära antalet hushåll för juli månad 2019 uppgår till 634
hushåll vilket är en ökning med 14 hushåll jämfört med
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motsvarande period 2018. Antal biståndstagare per hushåll är
betydligt högre jämfört med övriga staden.
Trots kommunstyrelsens budgetjustering och rådande
högkonjunktur på arbetsmarknaden har den blågröna majoriteten
inte lyckats med att minska antal hushåll som uppbär ekonomiskt
bistånd i stadsdelen. Nedskärningarna som den borgerliga
majoriteten nu genomför drabbar insatser som ska stärka
individernas väg till arbete.
Individ- och familjeomsorg (IoF)
Inom IoF prognostiserar enheten med ett underskott om 7,0 mnkr,
där även ingår missbruk/vuxen som har ett underskott om 2,3 mnkr
samt EKB som har ett underskott om 2,0 mnkr. IoF är en viktig
verksamhet för våra invånare i stadsdelen särskild barn och unga.
Vänsterpartiet anser att alla barn ska ha lika goda möjligheter
oavsett bakgrund och att ojämlikheten i barns uppväxtvillkor måste
brytas. Alla barn har rätt till en trygg bostadssituation, att kunna få
goda skolresultat och ha god hälsa oavsett bakgrund".
Handlingar i ärendet
 191775 (Godkänd - R 1) Månadsrapport till nämnden i
augusti reviderad
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§ 14
Månadsrapport trygghet och säkerhet – Maj 2019
ST 2019/36

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga månadsrapport
trygghet och säkerhet avseende maj månad 2019 till handlingarna.
Sammanfattning av 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 maj månad 2019 till handlingarna
Handlingar i ärendet
 191061 (Godkänd - R 1) Månadsrapport trygghet och
säkerhet 2019
 191950 Månadsrapport Spånga-Tensta maj 2019
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§ 15
Anmälan av fördelning av medel inom projekt Matlyftet
2019
ST 2019/245

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger beslutet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I budget 2019 har äldrenämnden fått i uppdrag att i samråd med
stadsdelsnämnderna genomföra ett projekt för matlyft inom
äldreomsorgen. Syftet är att lyfta måltidsupplevelse, motverka
ofrivillig ensamhet och sprida goda exempel. Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning har i enlighet med ansökan tilldelats 450 tkr av
Äldreförvaltningen genom projekt matlyftet.
Handlingar i ärendet
 190444 (Godkänd - R 1) Anmälan av fördelning av medel
inom projekt Matlyftet 2019
 185423 Bilaga 1 Fördelning av medel inom projekt Matlyftet
2019
 185424 Bilaga 2 ansökan om medel inom projekt matlyftet
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§ 16
Anmälan av äldreomsorgens årsrapport 2018
ST 2019/126

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga ärendet till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett äldrenämnden i uppdrag att årligen
utarbeta en stadsövergripande rapport för verksamhetsområdet
inklusive en analys av utvecklingen. I äldreomsorgens årsrapport
har förvaltningen samlat in och sammanställt statistikuppgifter och
annan relevant information gällande stadens demografiska
utveckling, äldreomsorgens volym och det utvecklingsarbete som
bedrivits under 2018.

Syftet med årsrapporten är att ge en samlad lägesbild av stadens
äldreomsorg och dess utveckling inom verksamhetsområdets olika
delar. Rapporten syftar också till att fungera som ett verktyg i
arbetet för likställighet inom stadens äldreomsorg samt spridning av
utvecklingsarbete och goda exempel inom staden.
Handlingar i ärendet
 190266 (Godkänd - R 1) Anmälan av äldreomsorgens
årsrapport 2018
 ST 2019/126-1.1 Äldreomsorgens årsrapport 2018
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§ 17
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
ST 2019/8

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger tjänstemannabesluten till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 193104 (Godkänd - R 2) Anmälan av tjänstemannabeslut
fattade på delegation
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§ 18
Anmälan av protokoll för näringslivsrådet 2019
ST 2019/4

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 ST 2019/4-1 Protokoll från Spånga-Tensta näringslivsråd
april 2019
 ST 2019/4-2 Bilaga 1 - Presentation Spånga-Tensta 2019-0125
 ST 2019/4-3 Bilaga 2 - Stadsdelsutveckling - presentation
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§ 19
Anmälan av protokoll för brottsförebyggande rådet 2019
ST 2019/1

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 189645 protokoll brottsförebyggande rådet Spånga-Tensta
190507 (003)

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 7/2019
Sida 29 (35)
2019-08-29

§ 20
Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under
juni - juli 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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§ 21
Kurser och konferenser
Nämnden är inbjuden till studiebesök i förvaltningens verksamheter
den 25 september 2019.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att arvode utgår.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 7/2019
Sida 31 (35)
2019-08-29

§ 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 Rashid Mohammed m.fl. (V) skrivelser
och återkomma till nämnden.
Ärendet
I pärm på sammanträdet anmäldes inkomna protokoll med mera, §
22, bilaga 1.
Utöver det anmäldes två skrivelser på sammanträdet.
Skrivelser av Rashid Mohammed m.fl. (V): Skrivelse om att
upprätta övergångsställe vid två farliga bilvägar i Tensta och
skrivelse om vattenkranar vid offentliga miljöer.
Information
Ole-Jörgen Persson flaggade för Spånga matmarknad den 7
september som bland annat kommer innehålla politisk debatt.
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§ 23
Anmälan av protokoll och domar/beslut
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollen till
handlingarna.
Ärendet
Protokoll från sociala delegationen den 27 juni 2019, den 11 juli
2019, den 31 juli 2019, 8 augusti 2019 och 22 augusti 2019 samt
från stadsdelsnämndens slutna del den 13 juni 2019 anmäls.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 25
Borttagen på grund av sekretess
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Borttagen på grund av sekretess
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