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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
30 oktober 2019.
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§2
Svar på remiss om ”Ändring av reglementen för vissa
facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente
med allmänna bestämmelser för Stockholms stads
nämnder”
KS 2019/1121
ST 2019/270

Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet förklaras som omedelbart justerat.
Sammanfattning av ärendet
Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till ändringar i
reglementena för arbetsmarknadsnämnden, fastighetsnämnden,
kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och
reglementet för äldrenämnden. Därutöver har uppdatering skett i
reglemente med allmänna bestämmelser för stadens nämnder samt i
reglemente med bestämmelser om stadsrevisionen i Stockholms
stad. Förslaget är remitterat till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för
yttrande. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd berörs av förändringarna i
reglementet för stadsdelsnämnderna samt i reglemente med
allmänna bestämmelser för Stockholm stads nämnder.
Förvaltningen har ingenting att erinra vad gäller de föreslagna
förändringarna i reglementena. Däremot vill förvaltningen
understryka vikten av staden snarast påbörjar det praktiska arbetet
med tydliggörande och reglering av ansvarsförhållandena, avseende
personuppgiftsansvar, i de stadsgemensamma IT-systemen, mellan
stadens nämnder.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ST 2019/270-2 (Godkänd - R 1) Svar på remiss om ändring
av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnder
samt i reglemente för allmänna bestämmelser för Stockholms
stads nämnder
 ST 2019/270-1 Följebrev Ändring av reglementen för vissa
facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med
allmänna b
 ST 2019/270-1.2 Bil 1. Reglemente med allmänna
bestämmelser för stadens nämnder slutlig (002)
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ST 2019/270-1.3 Bil 9. Reglemente stadsdelsnämnderna
slutlig
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§3
Svar på remiss av "Näringslivspolicy för Stockholms
stad"
ST 2019/242

Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar därutöver
nedanstående synpunkter
3. Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering
Vi välkomnar att staden nu tar fram en näringslivspolicy.
Remissen har behandlats i stadsdelens näringslivsråd den 17
oktober. Rådet framförde nedanstående synpunkter:
Rådet
 ställer sig positivt till en stadsövergripande näringslivspolicy
 efterlyser ett tydligare fokus på ytterstaden samt en
konkretisering av målen för ytterstaden.
 efterlyser ett fokus på långsiktighet och hållbarhet för
företagandet i stadsdelen. Det är inte något självändamål
med ett stort antal nystartade företag om de inte är
livskraftiga.
 vill ytterligare understryka vikten av företagandets betydelse
för stadens utveckling, välfärd och tillväxt
 anser att stadsdelsnämnderna bör ha ett tydligt uppdrag att
samverka med näringslivet, kopplat till att
stadsdelsnämnderna har kunskap om lokala förhållanden
 efterlyser tydligare gränsdragning mellan SBR och
stadsdelsnämndernas ansvar
 framhåller vikten av utbildning och kompetensutveckling för
att kunna möta arbetsgivarnas kompetensbehov
 efterlyser att staden centralt lägger ett större fokus på de
grupper som är särskilt långt ifrån arbetsmarknaden
 framhåller att stadens förvaltningar/bolag tar ett aktivt
ansvar för näringslivsarbetet.
 efterlyser att staden måste ligga i framkant avseende
utbyggnad av infrastruktur
Vi ställer oss bakom näringslivsrådets synpunkter. Därutöver vill vi
också framhålla följande:
 Stockholms stad ska vara ledande i genomförande av FN:s
globala mål enligt Agenda 2030. Näringslivet har en stor
inverkan på de flesta av dessa mål. Hur näringslivet och
staden i samverkan kan bidra till att fler av målen nås kan
utvecklas i policyn.
 Uppdragen i näringslivspolicyn kring utvecklingen i
ytterstaden är oerhört viktiga, liksom att resultaten följs upp
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och utvärderas löpande. Flera av Järvas områden finns idag
på polisens lista över särskilt utsatta områden. Det är stadens
ambition att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område
inom Stockholms stad. På flera ställen i förslaget till
näringslivspolicy nämns Stockholms södra delar,
exempelvis i det strategiska arbetet för att öka antalet
arbetsplatser. Även Järva behöver särskilda insatser för att vi
ska kunna nå detta mål.
Ett av policyns huvudområden är tillgången till arbetskraft
med relevant kompetens. Där tas frågor om utbildning och
regelverk kring arbetskraftsinvandring upp. En viktig faktor
för svårigheter att rekrytera är dock även bristen på bostäder.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Stockholms stad har remitterat
Näringslivspolicy för Stockholms stad (dnr KS 2019/273) till
samtliga stadsdelsnämnder samt berörda facknämnder, kommuner,
myndigheter och organisationer för yttrande.
Näringslivspolicyn är ett stadsövergripande måldokument som utgår
från kommunfullmäktiges mål som syftar till att lägga fast en
gemensam riktning för stadens näringslivsarbete.
I policyn presenteras fyra fokusområden där näringslivsperspektivet
behöver förstärkas. Policyn knyter också an till FN:s 17 globala mål
för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Förvaltningen anser att
näringslivspolicyn skapar förutsättningar för bättre livsvillkor i
stadsdelsområdet och att den är ett stöd i det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet.
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.
Ersättaren Jessica Stjernström (KD) lade fram ett ersättaryttrande:
Om jag haft förslags- och rösträtt hade jag ställt mig bakom OleJörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus
Andersson (MP) och Linn Bessner (C) förslag.
Rashid Mohammed m.fl. (V) och Anna Jonazon m.fl. (S) lade fram
ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.
Ersättaren Karin Ploen (Fi) lade fram ett ersättaryttrande:
Om jag haft förslags- och rösträtt hade jag ställt mig bakom Rashid
Mohammed m.fl. (V) och Anna Jonazon m.fl. (S) förslag.
Shirley Magné (SD) ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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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, Elisabeth Persson Grip
(V) , Anna Jonazon, Nassir Abdullahi Ali, Azad Hassan till förmån
för eget förslag:
”Förslag till beslut
 Stadsdelsnämnden delvis godkänner förvaltningens svar på
remiss
 Staden ska revidera näringslivspolicyn enligt denna
skrivelse
Den näringslivspolicy som nu ligger ute på remiss består av en del
självklarheter och många delar oroväckande signalord. Istället för
den föregående mandatperiodens fokus på en stad som håller
samman, som är demokratiskt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt
hållbar, får vi nu ett dokument där kommunens huvuduppgift tycks
vara som ett servicecenter åt företag.
Goda förutsättningar för företagande är förstås en helt
okontroversiell fråga, och de förutsättningarna är ofta sådana som
hursomhelst ligger nära kommunens kärnuppgifter; att människor
ska ha bostad, utbildning, anställningstrygghet, välfärd och omsorg.
I en stad med trygga anställningar, god omsorg, satsningar på
utbildning och tillgång till bostäder finns det goda förutsättningar
att starta och driva företag, samt att hitta arbetskraft med relevant
kompetens. Men att lägga fram en policy som föreslår att ”Stadens
medarbetare ska verka med ett näringslivsperspektiv oavsett
funktion i staden” visar på en oroande okunskap om stadens
anställdas villkor och huvuduppgifter.
Det är anmärkningsvärt att föreslagen näringslivspolicy vare sig i
syfte, mål, fokusområden eller i föreslagna åtgärder tar upp
näringslivets roll i klimatomställningen. Stadens näringslivspolicy
behöver ha sin utgångspunkt i att främja ett näringsliv som bidrar
till den stora omställningen till en fossilbränslefri och hållbar stad,
men detta perspektiv lyser med sin frånvaro.
Vidare menar vi att en näringslivspolicy behöver omfatta delar som
både förbättrar de seriösa företagens möjligheter, medarbetarnas
arbetsvillkor och servicen till medborgarna".

Handlingar i ärendet
 210309 (Godkänd - R 2) Svar på remiss Näringslivspolicy
för Stockholm stad
 ST 2019/242-1.1 Följebrev Näringslivspolicy för
Stockholms stad, KS 2019/273 (2/3)
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ST 2019/242-1.2 Följebrev Näringslivspolicy för
Stockholms stad, KS 2019/273 (3/3)
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§4
Svar på remiss av "Motion om översyn och utredning av
nya personalpolitiska insatser och förmåner för att främja
stadens kompetensförsörjning"
ST 2019/86

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion (KS 2019/574) från
Clara Lindblom (V) om en översyn och utredning av
personalpolitiska insatser och förmåner för att främja stadens
kompetensförsörjning. För att staden på sikt ska klara
kompetensförsörjningen föreslår Clara Lindblom olika
personalpolitiska insatser och förmåner inom nedanstående
områden:
80-90-100 modellen
Årskort på SL
Pensionsväxling
Utvecklingsprogram för specialister
Permanent kompetenssatsning
Förvaltningen anser att kompetensförsörjningen av specialister kan
vara intressant för vidare utredning, och att det i övrigt är positivt
med en kontinuerlig utveckling av metoder för god arbetsmiljö.
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 Anna Jonazon m.fl. (S) lade fram
ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.
Ersättaren Karin Ploen (Fi) lade fram ett ersättaryttrande:
Om jag haft förslags- och rösträtt hade jag ställt mig bakom Rashid
Mohammed m.fl. (V) och Anna Jonazon m.fl. (S) 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 Rashid Mohammed, Elisabeth Persson Grip
(V) , Anna Jonazon, Nassir Abdullahi Ali, Azad Hassan till förmån
för eget förslag:
”Förslag till beslut
1. Tillstyrka motionen
2. Därutöver anföra följande
Stadens stora kompetensförsörjningsbehov kräver en kontinuerlig
utveckling av personalpolitiken. Medarbetarna är vår viktigaste
tillgång som vi måste värna när det gäller arbetsmiljö, fortbildning
och arbetsvillkor. Vi ska erbjuda goda möjligheter till både
inflytande, delaktighet och utveckling i varje verksamhet och
befattning i våra förvaltningar. Intentionen i motionen är viktig för
att skapa en bredd i insatser och förmåner, en slags personalpolitisk
infrastruktur, som sammantaget kontinuerligt förbättrar
förutsättningarna för staden att rekrytera och behålla sina
medarbetare.
Flera av förslagen bedöms angelägna för personalen inom
äldreomsorgen. Möjlighet till arbetstidsförkortning med 80-90-100
modellen med oförändrad avsättning till pension är en av vägarna
till arbetsförkortning och skulle vara en viktig pusselbit för att
anställda inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden ska orka
arbeta fram till pensionsålder. Genomförandet av denna modell
skulle också möjliggöra att staden bibehåller kontinuitet i
kompetensen samtidigt som personalen får förutsättningar att närma
sig slutet på arbetslivet i ett lugnare tempo utan att för den sakens
skull försämra sin ekonomi efter pensionen.
Möjligheten att köpa årskort i kollektivtrafiken genom månatliga
avbetalningar ger Stockholm Stad ett välkommet stöd åt personal
med svårighet att klara det stora utlägg årskortet innebär. De extra
eventuella administrativa resurser som krävs bör uppvägas av denna
förmåns personalpolitiska attraktionskraft. Sett i skenet av att staden
kommande år måste nyanställa stora mängder personal inom vård
och omsorg är varje insats vi kan göra för att locka fler anställda till
staden värda att överväga.
Utvecklingsprogram för specialister torde vara särskilt välkommet
för biståndshandläggare, för att bland annat utveckla nätverk som
även kan verka för harmonisering och öka likställigheten i
biståndsbedömningen.
En permanent kompetenssatsning bedöms angelägen inför den
framtida etableringen av skyddad yrkestitel för undersköterskor
genom att utveckla kompentensen enligt ställda krav för
nu befintliga och kommande undersköterskor".
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Handlingar i ärendet
 210286 (Godkänd - R 2) Svar på remiss "Motion om översyn
och utredning av nya personalpolitiska insatser och förmåner
för att främja stadens kompetensförsörjning"
 ST 2019/86-1 Remissunderlag - Motion om översyn och
utredning av nya personalpolitiska insatser
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§5
Svar på remiss av "Motion om klimatnödläge"
ST 2019/285

Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som
svar på motionen.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning av ärendet
En motion från Rikard Warlenius (V) om klimatnödläge har
remitterats till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. I motionen beskrivs
det att Stockholms stad har tagit många viktiga steg på väg mot en
hållbar stad, men att utmaningarna är så stora och brådskande att det
inte går att säga att staden gör det som krävs. Mot bakgrund av detta
föreslås kommunfullmäktige ta ställning till ett antal beslutspunkter
kopplat till klimatarbetet.
Stadsdelsförvaltningen är överlag positiv till att stadens klimat- och
hållbarhetsarbetet utvecklas. Förvaltningen arbetar redan idag för att
lyfta lokala klimatlösningar inom verksamheterna. Under 2020
planeras bland annat åtgärder som gynnar den biologiska
mångfalden i form av förändrad skötselnivå på gräsytor,
naturvårdande skötsel och lokalanpassningar med bland annat
källsortering och klimatsmart belysning. Förvaltningen ska även
påbörja arbetet med spårningssystem för bedömning av våra
byggprodukter utifrån dess kemiska innehåll.
Beträffande motionens övriga beslutspunkter har
stadsdelsförvaltningen inget ytterligare att erinra om utan dessa
frågor bör beslutas centralt inom staden.
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 Anna Jonazon m.fl. (S) lade fram
ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.
Ersättaren Karin Ploen (Fi) lade fram ett ersättaryttrande:
Om jag haft förslags- och rösträtt hade jag ställt mig bakom Rashid
Mohammed m.fl. (V) och Anna Jonazon m.fl. (S) förslag.
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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, Elisabeth Persson Grip,
Anna Jonazon, Nassir Abdullahi Ali, Azad Hassan till förmån för
eget förslag:
”Förslag till beslut
1. Att tillstyrka motionen
2. Att därutöver anföra
Stockholm stads klimatarbete är på många områden ambitiöst och
vi ska inte bortse från alla de steg som tagits under de senaste åren.
Dock kvarstår faktum att vi både kan och måste göra mer, och
utlysandet av klimatnödläge är ett sätt att skärpa vår klimatpolitik
ytterligare.
Denna motion blir än mer angelägen efter det att den styrande
majoriteten deltagit på C40-mötet och där tillsammans med andra
länder utlyst globalt klimatnödläge. Det är förstås utmärkt, men
framstår som märkligt om det inte följs av villigheten att utlysa
nödläge även i Stockholm och göra de nödvändiga åtgärderna.
Det finns fortfarande många saker som återstår att göra i Stockholm
där exempelvis utsläppet måste minska kraftigt under den närmaste
tiden; framför allt gäller det transportsektorn, där vägtrafiken, flyget
och sjöfarten fortfarande domineras av fossila bränslen.
Vi ser också att Stockholm trots goda klimatinsatser samtidigt
fortsätter bygga motorvägar, fortsätter driva Bromma flygplats och
prioriterar skattesänkningar framför klimatinvesteringar?
Det är tydligt att vi måste öka takten i klimatomställnigen och
utlysandet av ett klimatnödläge i Stockholm, tillsammans med de
konkreta åtgärder som föreslås i motionen, är oundgängliga steg i
den omställningen".
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
Under C40 World Mayor summit i Köpenhamn 9-11 oktober 2019
bekräftade Stockholm och de övriga 93 medlemsstäderna i C40 det
globala klimatnödläget.
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Motionären skriver i sin motion att utlysning av klimatnödläge är en
symbolisk fråga. Vi anser tvärtom att det sänder en tydlig signal när
Stockholms stad tillsammans med 93 internationella storstäderna
inom C40-samarbetet bekräftar det globala klimatnödläget, och att
världens länder tillsammans behöver arbeta för att ha en chans att
hålla de globala temperaturerna inom 1,5-gradersmålet. Därför
måste frågan om ett klimatnödläge innebära att reella åtgärder går
före eventuell symbolpolitik.
Stockholm har arbetat med klimatfrågan länge och har sedan 1990
minskat utsläppen från staden med totalt 40 %, och närmare 60 %
per person. Den grönblå majoriteten skärper nu klimatarbetet inom
staden. En klimathandlingsplan för Stockholms stad är under
framtagande. Den innefattar både det fortsatta arbetet med
utsläppsminskningar och arbetet med att klimatanpassa staden.
Planen är den tredje renodlade planen för klimatåtgärder som staden
tar fram, men olika klimatåtgärder har länge funnits med i stadens
tidigare olika miljöprogram.
Stockholms klimatarbete har under åren utarbetats tillsammans med
både nationella och internationella experter och i nära samarbete
med andra kommuner, både nationellt och internationellt inom olika
samarbeten och nätverk där till exempel Klimatkommunerna
nationellt och C40-samarbetet internationellt samlar väl uppbyggd
expertis. Vår bedömning är därför att motionärens förslag om
åtgärder ligger väl i linje med det arbete som under lång tid utförts
inom Stockholms stad och att motionen därmed bör anses som
besvarad".
Handlingar i ärendet
 ST 2019/285-4 (Godkänd - R 2) Svar på remiss av motion
om klimatnödläge
 ST 2019/285-2 Remiss av motion om klimatnödläge
 ST 2019/285-1 Följebrev Remiss av motion om
klimatnödläge, KS 2019/987
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§6
Svar på remiss "Revidering av Stockholms stads Vision
2040"
ST 2019/282

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat vision 2040 – Möjligheternas
Stockholm till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för yttrande (KS
2019/483). Förslaget är, i likhet med budgeten, indelad i tre
huvudteman med samma utgångspunkter som kommunfullmäktiges
inriktningsmål.
Förvaltningen är positivt till förslaget och anser att visionen är
ambitiös och framåtsyftande och ger en tydlig bild om var
kommunfullmäktige vill att staden vill vara år 2040. Visionen
skapar även tydlighet kring hur de politiska prioriteringarna för
staden ser ut.
Förvaltningen anser dock att visionen behöver en tydligare riktning
om hur staden ska arbeta för att minska de specifika problem som
finns i ytterstadsområdena.
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 Anna Jonazon 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 Rashid Mohammed, Elisabeth Persson Grip
(V) , Anna Jonazon, Nassir Abdullahi Ali, Azad Hassan till förmån
för eget förslag:
Ersättaryttrande
Karin Ploen (Fi) lade fram ett ersättaryttrande.
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”Ersättaryttrande
 Att till tjänsteutlåtandet från Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning lägga till en uppmaning om att utveckla
uppföljningen av hållbarhetsmålen samt att ge den delen en
mer framträdande plats i dokumentet om Stockholms stads
vision 2040.
En ambitiös vision
Precis som förvaltningen skriver i sitt förslag till remissyttrande är
visionen ambitiös, till exempel att Stockholms stad år 2040 ska vara
Europas främsta klimatstad.
Ett par andra exempel, som också är ambitiösa och som
Feministiskt initiativ fullhjärtat instämmer i att det är en vision att
eftersträva:
Staden präglas av tillit mellan människor och samhälle som har sin
grund i goda uppväxtvillkor där människor har bostad, utbildning,
arbete och uppfyller sina livsdrömmar. Stockholm är världsledande
i arbetet med skyddet av de mänskliga rättigheterna och i att
tillgodose barnens rättigheter. (s 8)
I Stockholm är människor med funktionsnedsättning i alla åldrar
fullt delaktiga i samhället och det finns en jämlikhet i hälsa och
levnadsvillkor för alla stockholmare, även i skolan och på
arbetsmarknaden. (s 14)
Men var finns politiken som leder till att den här visionen blir
verklighet? Varje målsättning behöver konkretiseras i politisk
handling och följas upp. De åtgärder som är konkretiserade i
visionen är framförallt relaterade till näringslivet och tillväxt, men
de andra delarna i visionen behöver också konkret politik för att
kunna realiseras.
Hur når vi målen i Agenda 2030?
Den springande punkten i det här dokumentet hittar jag i ett stycke
på rapportens näst sista sida i kapitlet Hur arbetar staden med
visionens genomförande?
Uppföljningen av hållbarhetsmålen kommer att vara viktig och ska i
huvudsak bygga på indikatorer och nyckeltal som särskilt visar på
utvecklingsmöjligheter i staden hållbarhetsarbete. (s 40)
Jag föreslår att lägga till en uppmaning om att det här stycket
behöver utvecklas, konkretiseras och inkludera tidpunkter för när
uppföljning av måluppfyllelser ska göras.
Att bara räkna upp de globala målen utan att formulera konkret
politik som leder i målens riktning är bara ett slag i luften. En
tidsplan för uppföljning och mätbara mål är också nödvändigt för att
en vision baserad på Agenda 2030 ska vara trovärdig".
Handlingar i ärendet
 210304 (Godkänd - R 2) Svar på remiss revidering
Stockholms stads vision 2040
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ST 2019/282-1 Följebrev Remiss Revidering Vision 2040 Möjligheternas Stockholm(191106)
ST 2019/282-2 Bilaga 1 - Stockholms stads vision
2040(190886)
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§7
Avveckling av Fristad servicehus och Fristad vård- och
omsorgsboende
ST 2019/389

Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förslag enligt tjänsteutlåtandet och rekommenderar
kommunstyrelsens ekonomiutskott att godkänna
stadsdelsnämndens beslut.
2. Nämnden beslutar att intagningsstopp för inflyttning införs
på Fristad servicehus och Fristad vård- och omsorgsboende.
3. Nämnden beslutar att säga upp samtliga hyreskontrakt
avseende Cervins väg 9-15 (Fristad servicehus och Fristad
vård- och omsorgsboende) med fastighetsbolaget Micasa.
Sammanfattning av ärendet
Fristad servicehus och Fristad vård- och omsorgsboende har ett
omfattande renoveringsbehov med stambyte. I dagsläget är 101
lägenheter i servicehuset uthyrda och 52 är tomma. Situationen med
många outhyrda servicelägenheter genererar höga nettokostnader
vilket påverkar nämndens ekonomi negativt. Förvaltningen
bedömer, med stöd av Micasas tekniska analys av fastigheten, att en
eventuell renovering inte är aktuell då den skulle bli för kostsam.
Det finns en betydande överkapacitet av servicehuslägenheter inom
staden samtidigt som efterfrågan på servicehusplatser minskar. De
äldre efterfrågar istället andra boendeformer såsom seniorboende.
Förvaltningen vill arbeta för ett ökat utbud av anpassade och
tillgängliga boendeformer för äldre i stadsdelsområdet, till exempel
seniorbostäder.
De äldre som bor på Fristad servicehus och Fristad vård- och
omsorgsboende kommer i samband med avvecklingen att ges
möjlighet att välja annat boende i staden.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar om avveckling
av Fristad servicehus och Fristad vård- och omsorgsboende.
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.
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 behovet av ett boende även för de äldre
inom vår stadsdelsområde.
I detta läge vet vi att Fristads servicehus och Fristads vård- &
omsorgsboende har ett omfattande behov av renovering samt
stambyte. Vi anser dock att man kan renovera dessa i två omgångar,
där de 52 tomma lägenheterna renoveras i ett första steg, därefter
renoveras de övriga 49, och de boende kan då flyttas in i de
nyrenoverade lägenheterna.
Vi socialdemokrater vill att våra äldre ska kunna få bo kvar i vår
stadsdel och att man i Bromsten har kvar ett servicehus och ett vårdoch omsorgsboende, då vi tidigare lagt ner boendet i Tensta.
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
Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till beslut och vill
framhålla följande:
Avvecklingen av Fristad servicehus och vård- och omsorgsboende
har flera orsaker. En av dessa är flera års bristande underhåll av
fastigheterna. En annan är en ihållande trend av minskande antal
ansökningar till servicehusen, inte bara i Spånga-Tensta utan i hela
staden.
Sedan en tid finns ett nytt avtal mellan fastighetsägaren, Micasa,
och Stockholms stad, som bland annat innebär att tydligare
underhållsplaner ska tas fram. Det är ett nödvändigt arbete för att
garantera att äldre får ett värdigt och tryggt boende.
Att färre söker till servicehusen beror sannolikt på att fler äldre vill
och kan bo kvar i sina tidigare boenden, eller väljer att flytta till
icke biståndsbedömda kollektiv- eller seniorboenden. Där erbjuds
ofta sociala aktiviteter och kulturupplevelser, och där de boende kan
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äta och motionera tillsammans. Detta är en trend, som innebär ett
minskat behov av stora servicehus som Fristad.
I Spånga-Tensta saknas än så länge seniorboenden med
aktivitetscenter, men det planeras ett sådant i Tenstas gamla
servicehus. Även i Spånga finns planer på nybygge från en privat
byggherre även om det i dagsläget är oklart när och hur många
lägenheter det skulle röra sig om.
Stockholms äldreomsorg ska präglas av valfrihet och kvalité. För
oss är det självklart att man som äldre ska kunna leva sitt liv med
självbestämmande, respekt och värdighet. Ofrivillig ensamhet bland
äldre ska motverkas, bland annat i boenden som möjliggör social
gemenskap och mänskliga möten. Ingen ska behöva känna oro över
sitt boende eller över att inte få den hjälp man behöver.
Servicehus är en boendeform som har positiva effekter. Den som i
tid får flytta till ett servicehus kan ofta bo kvar där längre, utan att
behöva flytta till vård- och omsorgsboende.
I Stockholms stads budget för 2020 framhålls det att staden ska
”värna servicehusen som boendeform så länge efterfrågan och
behovet för boendeformen finns. Det ska vara möjligt att anpassa
nuvarande servicehusbestånd.”
I det sammanhanget vill vi peka på vikten av att ha en mångfald av
utövare och olika boendeformer i vår stadsdel.
Stadsdelen behöver analysera hur vi bäst uppnår detta utifrån våra
ekonomiska förutsättningar och aktuell forskning. I det arbetet
behövs en dialog med alla berörda parter, inklusive Micasa samt
privata aktörer, för att se hur vi bäst kan uppfylla stadens
målsättningar om tryggt äldreboende och valfrihet i vår stadsdel.
Stadsdelen har inte rådighet över fastigheten där Fristad servicehus
och vård- omsorgsboende idag inryms. Utifrån vårt lokala
perspektiv vill vi dock framhålla att det är viktigt att beslut om
framtida användning sker i dialog mellan berörda parter inom
Stockholms stad".
Ersättaryttrande
Karin Ploen (Fi) lade fram ett ersättaryttrande. Rashid Mohammed
m.fl. (V) anslöt sig till yttrandet.
”Ersättaryttrande
Av underlagen framgår att huset Fristad är i mycket dåligt skick och
att göra nödvändiga renoveringar skulle kosta alltför mycket.
Den självklara frågan är varför underhållet inte har skötts. Det är ett
stort slöseri med resurser att låta byggnader stå och förfalla. Nu
ställs vi inför fullbordat faktum: att Fristads servicehus och Fristad
vård- och omsorgsboende måste avvecklas för att det skulle vara
alldeles för dyrt att renovera huset. Detta är inte en ny situation,
utan ett förfall som pågått i flera år. Ett kontinuerligt
underhållsarbete hade alltså kunnat hålla huset i bra i skick och den
här situationen skulle inte ha behövt uppstå.
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Det är viktigt att ta lärdom av den här situationen för att undvika att
detta händer igen med någon annan fastighet.
Vi vill också framhålla vikten av att både personalen och de
nuvarande boende i Fristad får det stöd och hjälp de behöver i
nuläget för att hantera situationen och i samband med den
förestående flytten. Olika individer kan behöva olika typer av
stödinsatser och det är viktigt att var och en får sina behov och
rättigheter tillgodosedda".
Särskilt uttalande
Shirley Magné (SD) lade fram ett särskilt uttalande.
"Särskilt uttalande
Sverigedemokraterna kommer att bifalla beslutet om avveckling p g
a
att hälften av lägenheterna står tomma vilket är kostsamt
att fastigheten inte i sin nuvarande form uppfyller ställda krav vad
gäller boendestandard och arbetsmiljö
att det finns en betydande överkapacitet av servicelägenheter inom
staden".
Handlingar i ärendet
 ST 2019/389-1 (Godkänd - R 2) Avveckling av Fristad
servicehus och Fristad vård- och omsorgsboende
 ST 2019/389-2 Bilaga 1 - Boendeplan 2020
 ST 2019/389-3 Bilaga 2 - Samverkansprotokoll
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§8
Inriktningsbeslut Palmérsparken
Upprustning och ombyggnad av Palmérsparken
ST 2019/372

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förslag till inriktning och
ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att fortsätta planering för
projektet upprustning och ombyggnad av Palmérsparken upp till 5
mnkr.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden beslutade i mars att anta medborgarförslag om
etablering av en ny temalekpark i stadsdelsområdet samt att uppdra
förvaltningen att utreda lämplig plats.
Förvaltningen planerar att genomföra en upprustning av
Palmérsparken till en temalekpark i stadsdelsområdet. Beslut om
vilket tema lekparken kommer att få föreslås genomförs genom
samverkan med invånare och en omröstning.
Projektet påbörjas under hösten 2019 med omröstning och
projektering. Färdigställande förväntas till hösten 2020.
Upprustning av Palmérsparken kommer att bekostas inom
förvaltningens investeringsbudget och projektet är budgeterat till 5
mnkr.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ST 2019/372-1 (Godkänd - R 1) Upprustning och
ombyggnad av Palmérsparken
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§9
Svar på skrivelse om att inrätta fler vattenkranar i
offentliga miljöer
ST 2019/316

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade på nämndens
sammanträde 2019-08-29 § 22, att uppdra till förvaltningen att
bereda en inkommen skrivelse från Rashid Mohammed (V), Nasir
Abdullahi Ali (S) m.fl. I skrivelsen föreslås att dricksvattenfontäner
eller vattenkranar anläggs i stadsdelens lekparker och vid andra
lämpliga platser i den offentliga miljön.
Stadsdelsförvaltningen ställer sig i grunden positiv till förslag om
vattenkranar i offentlig miljö. En samlad bedömning är dock att det
inte ekonomiskt genomförbart att anlägga vattenkranar på samtliga
berörda parkytor, dels på grund av ökade driftkostnader och dels på
grund av kostnader för anläggande.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ST 2019/316-2 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse om
vattenkranar vid offentligmiljö
 ST 2019/316-1 Skrivelse om att inrätta fler vattenkranar i
offentliga miljöer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2019
Sida 25 (36)
2019-10-24

§ 10
Svar på skrivelse om att upprätta övergångställen vid två
farliga bilvägar i Tensta
ST 2019/317

Sammanfattning av ärendet
Förslag på platser för två nya övergångsställen i Tensta har
överlämnats i en skrivelse till stadsdelsnämnden. Förvaltningen har
diskuterat frågan med trafikkontoret. I korsningen
Björingeplan/Uppingegränd kommer övergångsställe anläggas,
troligen under 2020. Önskemål om en genomgående gångbana vid
Tisslingeplan är inlämnade till trafikkontorets investeringsenhet
som beslutar i ärendet.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ST 2019/317-3 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse om att
upprätta övergångsställen vid två farliga bilvägar i Tensta
 ST 2019/317-2 Skrivelse upprätta övergångställe vid två
farliga bilkorsningar i Tensta
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§ 11
Återredovisning av bidrag för sommarlovsaktiviteter 2019
ST 2019/356

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger återredovisningen av
sommarlovsaktiviteter 2019 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden beviljade totalt 414 900 kronor till föreningar i
Spånga-Tensta stadsdelsområde att genomföra aktiviteter för barn
och unga mellan 6-15 år under sommaren 2019.
En mängd olika aktiviteter som lockat många deltagare har
genomförts. Totalt har 1893 barn och unga deltagit i sommarens
aktiviteter, varav 772 var flickor (41 %) och 1121 var pojkar (59
%).
Uppföljningen visar samstämmigt att aktiviteterna har varit lyckade
och att föreningar, barn, unga och föräldrar är mycket nöjda med
sommarens aktiviteter.
Förvaltningen har identifierat några förbättringsområden som
tidigareläggning av ansökningsprocessen, kommunikation och
föreningarnas återredovisning.
Förvaltningen föreslår att återredovisningen av
sommarlovsbidragen läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ST 2019/356-1 (Godkänd - R 1) Återrredovisning av bidrag
för sommarlovsaktiviteter 2019
 ST 2019/356-2 Bilaga - Återredovisning av bidrag för
sommarlovsaktiviteter 2019 - samtliga föreningar
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§ 12
Anmälan av medborgarförslag gällande skateboardramp i
Tensta

ST 2019/344

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om skateboardramp
i Tensta.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ST 2019/344-3 (Godkänd - R 1) Anmälan av
medborgarförslag gällande skateboardramp
 ST 2019/344-2 Medborgarförslag gällande skateboardramp Bortredigerad
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§ 13
Månadsrapport till nämnden i oktober 2019
ST 2019/6

Beslut
Nämnden godkänner denna månadsrapport.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter
resultatöverföringar.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 210919 (Godkänd - R 1) Månadsrapportill nämnden i
oktober 2019
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§ 14
Anmälan av månadsrapport - trygghet och säkerhet
ST 2019/36

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga
månadsrapporterna över trygghet och säkerhet i stadsdelsområdet,
avseende september 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 månadsrapporterna för september månad 2019 till
handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 15
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
2019
ST 2019/8

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger tjänstemannabesluten till
handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 210409 (Godkänd - R 1) Anmälan av tjänstemannabeslut
fattade på delegation
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§ 16
Anmälan av protokoll för pensionärsrådet
ST 2019/3

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ST 2019/3-3 Protokoll nr 3/2019 från Pensionärsrådet
 ST 2019/3-4 Protokoll nr 4/2019 från Pensionärsrådet
 ST 2019/3-5 Protokoll nr 5/2019 från Pensionärsrådet
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§ 17
Anmälan av protokoll för funktionshinderrådet
ST 2019/2

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ST 2019/2-2 Protokoll nr 3/2019 från Funktionshinderrådet
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§ 18
Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under
september 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 19
Kurser och konferenser
Inbjudan till den konferens - ASF- dagen, upphandlingsformer som
gynnar ASF den 19 november 2019.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att två från majoriteten och
två från oppositionen får delta på konferensen och att arvode utgår.
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§ 20
Information, nämndens och förvaltningens frågor
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan av
inkomna protokoll med mera, § 20 bilaga 1, till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ärende
I pärm på sammanträdet anmäldes inkomna protokoll med mera, §
20 bilaga 1.
Rashid Mohammed (V) undrar om nämnden kommer få en
dragning av budgeten.
Ole-Jörgen Persson (M) svarade att en plan läggs för detta och
information kommer inom kort.
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§ 21
Anmälan av protokoll och domar/beslut
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från sociala delegationen den 3 oktober 2019, den 17
oktober 2019 samt från stadsdelsnämndens slutna del den 26
september 2019 anmäls.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

