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§1
Godkännande av dagordning samt val av justerare och
dag för justering
Beslut
Stadsdelsnämnden beslutade att utse Ole-Jörgen Persson (M) och
Rashid Mohammed (V) att justera dagens protokoll.
Stadsdelsnämnden beslutade vidare att protokollet ska justeras den
2 juni 2020.
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§2
Tertialrapport 1 2020 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
ST 2020/65

Beslut
1. Tertialrapport 1 för år 2020 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Ansökan om tomgångshyror för Fristad servicehus görs hos
kommunstyrelsen om 9,2 mnkr, se bilaga 5.
3. Ansökan om stimulansbidrag avseende gruppboende enligt
LSS i Spånga Öst görs hos kommunstyrelsen om 0,6 mnkr,
se bilaga 5.
4. Ansökan om stimulansbidrag avseende gruppboende enligt
LSS på Elinsborgsbacken 7 görs hos kommunstyrelsen om
0,6 mnkr, se bilaga 5.
5. Ansökan om stimulansbidrag avseende gruppboende enligt
LSS på Ferdinand, Bromsten, görs hos kommunstyrelsen om
0,6 mnkr, se bilaga 5.
6. Ansökan om stimulansbidrag avseende gruppboende 1 enligt
SoL på Elinsborgsbacken 7, våning 2 görs hos
kommunstyrelsen om 0,6 mnkr, se bilaga 5.
7. Ansökan om stimulansbidrag avseende gruppboende 2 enligt
SoL på Elinsborgsbacken 7, våning 3 görs hos
kommunstyrelsen om 0,6 mnkr, se bilaga 5.
8. Ansökan om stimulansbidrag avseende stödboende enligt
SoL på Elinsborgsbacken 7, görs hos kommunstyrelsen om
0,6 mnkr, se bilaga 5.
9. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende
upprustningsåtgärder för Knutby motionsspår görs hos
kommunstyrelsen om 1,1 mnkr, se bilaga 2.
10. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende
belysning i hundrastgård i Lunda görs hos kommunstyrelsen
om 0,5 mnkr, se bilaga 3.
11. Ansökan om medel för klimatinvestering avseende smarta
papperskorgar görs hos kommunstyrelsen om 0,4 mnkr, se
bilaga 4.
12. Ansökan om medel för investeringar i maskiner och
inventarier görs hos kommunstyrelsen om 2,0 mnkr.
13. Nedskrivning av osäker fordran om 100 149 kronor
godkänns.
14. Reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande
extremism godkänns, se bilaga 6.
15. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att ett skrivfel har inträffat på sidan 43 i
rapporten. Där står att SHIS boende på Elingsborgsbacken 7 läggs
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ner för att fastigheten ska rivas. Fastigheten ska inte rivas utan
renoveras.
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Rashid Mohammed (V), Anna Jonazon (S) och Karin Ploen (Fi)
lade fram ett särskilt uttalande.
"Särskilt uttalande
Den rådande corona-pandemin har haft en stor påverkan på hela
samhället och vi vet ännu inte hur situationen kommer att utvecklas
under sommaren och till hösten. Många verksamheter klarar sig
igenom denna tid men om det blir mer långvarigt kan effekterna bli
mycket större. Det både har och kommer att få stor påverkan på
stadsdelsnämndens ansvarsområden. Något som pandemin har visat
oss alla är behovet och vikten av en stark och hållbar offentlig
sektor. Det är det offentliga som hållit uppe många privata företag
för att säkerställa att pandemin inte får än större ekonomiska
konsekvenser. Och det är det offentliga som ser till att det finns allt
från förstärkningsteam inom hemtjänsten som även kan ta hand om
smittade brukare från de privata utförarna till förskola under
sommaren för all den personal inom vården som kanske inte
kommer att kunna ta ut sin semester.
Tertialrapport ett för 2020 visar på riskerna med den grönblå
majoritetens strama budget. Stora behov av effektiviseringar inom
äldreomsorgen och förskolan - på grund av en budget som
prioriterar skattesänkning – riskerar tryggheten inom välfärden för
de äldre och de unga i stadsdelen.
Förvaltningen framhåller i rapportens olika områden där det
kommer att behövas mer resurser för att kunna klara de behov som
finns i stadsdelen. God kvalitet och bra bemötande i äldreomsorgen,
individ och familjeomsorg hänger tätt samman med att de anställda
är tillräckligt många, och har rätt kompetens.
Det är oroande när de ekonomiska resurserna inte räcker till inom
välfärdens områden och särskilt oroande när det drabbar våra äldre
och barnen. Vad gäller förskolan belyser rapporten att stadsdelen
inte kunnat fullfölja undervisningen som planerat mot bakgrund
personalbrist och ökat antal vikarier, sedan Corona bröt ut. Mot
bakgrund av att Coronapandemin troligtvis bara är i sin linda, ställer
vi oss tveksamma till att majoritetens resurser verkligen kommer att
räcka för att säkra målen om personaltäthet, barngruppernas storlek
och antalet legitimerade förskolelärare under det aktuella
verksamhetsåret. Den nu pågående Coronapandemin visar tydligt att
det inte går att snåla sig fram till kvalitet inom välfärds områden.
Utan tillräckliga ekonomiska resurser riskerar vi kvaliteten på barns
utveckling och lärande på ett icke önskvärt sätt som blir svårt att
kompensera för i efterhand.
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Vi hoppas att den styrande majoriteten tar till sig detta och förstår
att det inte räcker med att prata om att man ska satsa på kommunens
kärnverksamhet, vilken stadsdelsnämnden i storutsträckning
ansvarar för, utan att det också kräver mer resurser.
Stadsdelsnämnden behöver vidare få mer av sin budget i fasta
anslag istället för att ha projektfinansiering. I underlaget framgår att
stor del av arbetet med föräldraskapsgrupper, hembesöksprogram
och annat individuellt förstärkt föräldrastöd är projektfinansierat
vilket medför utmaningar på längre sikt vad gäller
anställningsvillkor, prioriteringar och ett långsiktigt
utvecklingsarbete.
Viktigt att staden satsar resurser på kompetensförsörjning, det
framgår i underlaget att det finns stora behov av
kompetensförsörjning inom exempelvis hemtjänst, äldrevård,
socialtjänsten och förskola. Tidigare rödgrönrosa majoritet avsatte
200 mnkr till en kompetensutvecklingsfond, och över tiotusen
medarbetare inom framförallt välfärdsverksamheterna fick
möjlighet till efterlängtad och angelägen kompetensutveckling.
I tertialrapporten kan vi läsa att fler invånare kommer vara i behov
av ekonomiskt bistånd, och att det är fler kvinnor än män som är i
behov av det. Vi har länge uppmärksammat behovet av fler riktade
insatser för att nå kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden. Det var
därför vi införde stadsdelsmammor som arbetar uppsökande under
den förra mandatperioden. Det är glädjande att se att projektet
Kvinnokraft med stöd från Länsstyrelsen har kommit igång med
både studiecirklar och att två personer anställts som
stadsdelsmammor. Vi hoppas att den verksamheten kommer att
utvecklas, växa och få en långsiktig implementering, då vi ser ett
ännu större behov av den här typen av insatser i och med den
pågående pandemin och dess långsiktiga effekter.
I sammanhanget är det oroande att tertialrapporten visar att den
ökade arbetslösheten befaras innebära en ökad belastning på
socialsekreterare, vilket i sin tur kan leda till förlängda
handläggningstider samt att vägen till arbete blir längre för
invånarna i stadsdelen. I vår budget satsade vi på fler
socialsekreterare i ytterstaden både för att förbättra
socialsekreterarnas arbetsmiljö och för att skapa bättre
förutsättningar för rätt stöd till de som är i behov av sociala insatser.
Vi är övertygade om att stadens medarbetare gör vad de kan under
rådande omständigheter för att hålla igång verksamheterna på bästa
sätt, men vi vill understryka vikten av att stadsdelarna tillförs de
resurser som krävs i stället för att pressas ytterligare genom
ideologiskt motiverade besparingskrav. Om staden ska stå rustad för
framtida kriser behöver vi en stark välfärd och en politik för ökad
jämställdhet och jämlikhet.
Slutligen vill vi framhålla behovet av stadens stöd till
arbetssökande. Förvaltningen skriver att pandemin har stor
påverkan på arbetsmarknaden. I stadsdelsområdet har
arbetslösheten stigit från 4,7 procent i mars 2019 till 5,6 procent
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samma månad 2020. Nämnden har under mars april sett att antalet
hushåll som är i behov av försörjningsstöd samt kostnaderna för
försörjningsstöd ökat. Nämnden gör bedömningen att detta kommer
påverka nämndens möjligheter att skapa förutsättningar för
invånarna att vara självförsörjande under en överskådlig framtid.
Vi hoppas att majoriteten ta ett större kommunalt ansvar att ordna
insatser för vissa arbetssökande, vilket kan komma att leda till
ökade kostnader. Vi vill påpeka att detta i kombination med en
redan dämpad ekonomisk utveckling som nu har följts av många
varsel och många branscher som har det svårt till följd av coronapandemin är det viktigt att staden tar ett övergripande ansvar för
arbetsmarknadsfrågorna och att stadsdelarna får tillräckliga resurser
för att möta troligtvis många fler arbetssökande".
Särskilt uttalande
Ghazal Saberian (SD) lade fram ett särskilt uttalande.
"Särskilt uttalande
Att rusta upp hundrastgården i Lunda och förse den med belysning
samt pilotprojektet för smarta papperskorgar i syfte att minska
driftskostnader och CO2-utsläpp är i grunden bra och nödvändiga
förslag. Under rådande kris anser vi Sverigedemokrater att det bör
vara av största vikt att se över möjliga besparingar för att kunna
säkra kärnverksamheten.
I och med Covid-19 och de ekonomiska konsekvenser som varsel,
uppsägningar, förändrade arbetssätt, minskade intäkter och
konkurser kan allt fler människor behöva ansöka om ekonomiskt
bistånd och den hårt ansatta äldrevården kräver mer resurser. Det är
Sverigedemokraternas uppfattning att projekt som varken tillhör
kärnverksamheten eller bedöms vara av akut behov tillfälligt skjuts
på framtiden, för att garantera att medborgarna får del av de mest
angelägna tjänsterna".
Handlingar i ärendet
 292643 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 1 2020
 291971 Bilaga1 - Tjänsteutlåtande tertialrapport 1 2020
 291972 Bilaga 2 - Ansökan medel för trygghetsskapande
åtgärder Knutby motionsspår
 291973 Bilaga 3 - Ansökan trygghetsmedel belysning Lunda
hundrastgård
 291974 Bilaga 4 - Ansökan klimatinvesteringsmedel smarta
papperskorgar
 291975 Bilaga 5 - Blankettset ekonomi T1 2020
 291976 Bilaga 6 - Handlingsplan VBE 2020
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§3
Hantering av återredovisning och återkrav av
föreningsbidrag för år 2020 med anledning av Covid-19
och coronaviruset
ST 2020/281

Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att beviljade
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020, inte ska
återkrävas för de fall där aktiviteter inte kunnat genomföras
som en följd av coronaviruset och Covid-19.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till
förvaltningen att i dialog med berörda föreningar se över
möjligheterna till andra aktiviteter anpassade till rådande
situation.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den pågående covid-19-pandemin påverkas även
det lokala föreningslivet. Möjligheterna att genomföra planerade
aktiviteter har i många fall minskat, eller försvunnit helt. Detta
beror dels på att målgrupperna inte har möjlighet att delta i
aktiviteterna, dels på att de frivilliga krafter som ansvarar för
aktiviteterna inte kan utföra sina uppdrag. Situationen innebär också
att föreningarnas möjligheter till administration är begränsade.
Förvaltningen har kontaktats av flera föreningar som informerat om
att de har utmaningar när det gäller såväl utförandet av aktiviteter
som för administrationen kring redovisningar.
Enligt nämndens riktlinjer för föreningsbidrag ska en organisation
återbetala de medel som inte förbrukats under den period som
bidraget avser, om inte förvaltningen skriftligen meddelar annan
hantering. Återstående pengar får inte användas för annat ändamål.
Förvaltningen föreslår mot bakgrund av rådande situation att
stadsdelsnämnden beslutar att beviljade bidrag för verksamhetsåret
2020, inte ska återkrävas om aktiviteter inte kunde genomföras på
grund av effekterna av coronaviruset och Covid-19.
Förvaltningen föreslår även att nämnden beslutar att uppdra till
förvaltningen att i dialog med berörda föreningar se över
möjligheterna till andra aktiviteter anpassade till rådande situation.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Ole-Jörgen Persson (M), Åsa Nilsson Söderström (L), Sus
Andersson (MP), Linn Bessner (C) och Lars Hallberg (KD) lade
fram ett särskilt uttalande.
"Särskilt uttalande
För Spånga-Tensta är samarbetet mellan stadsdelen och
civilsamhället, representerat genom ett stort antal frivilliga
organisationer, av stor betydelse. Det är en stor styrka för stadsdelen
att ha så många dedikerade och engagerade föreningar inom vårt
närområde - föreningar som på olika sätt skapar ett positivt
mervärde till Spånga-Tensta.
Stadsdelen ger varje år ett betydande belopp i stöd till föreningarna.
Genom det stöd som ges säkerställer vi kontinuitet och stabila
förutsättningar för föreningarnas möjligheter att bedriva aktiviteter.
Corona har på flera sätt ändrat spelplanen för många föreningar då
de inte kan bedriva många av de aktiviteter vilket stöd har beviljats
för. En sådan situation hade naturligtvis ingen kunnat förutse och
den pågående pandemin och dess konsekvenser ska inte belasta
föreningarna negativt ekonomiskt.
Vi ser ett stort värde i en aktiv och ständigt pågående dialog mellan
föreningarna och stadsdelsförvaltningen så att föreningar som inte
kan genomföra ordinarie aktiviteter under rådande situation, kan
hitta andra och annorlunda evenemang och aktiviteter som tillför
ytterligare mervärde till stadsdelen och dess invånare".
Handlingar i ärendet
 289105 (Godkänd - R 1) Hantering av återredovisning för
föreningsbidrag med anledning av Covid-19
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§4
Inriktningsbeslut - Ny förskola på Gullingeplan
ST 2020/277

Beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna inriktningen att
bygga en ny förskola med fem avdelningar på Gullingeplan
30, fastigheten Tisslinge 2, i Tensta, till en uppskattad
hyreskostnad av ca 1,9 mnkr per år och med en uppskattad
investeringsutgift på ca 40,9 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen
att beställa förslagshandlingar inför genomförandeskedet
hos Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.
Sammanfattning av ärendet
Behovet av förskoleplatser kommer, enligt befolkningsprognoserna,
att öka i Tensta inom några år. Sedan den förra förskolan på
Gullingeplan 30 brann ner 2013 har det funnits ett behov av en
permanenta ersättningslösning i området. En förändring av
detaljplanen medger nu en nybyggnation i två plan på samma plats
som den tidigare förskolan. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har
tillsammans med SISAB arbetat fram ett förslag på en ny permanent
förskola, enligt konceptet framtidens förskola, på platsen.
Förvaltningen föreslår därför att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
beslutar att godkänna den föreslagna inriktningen om en ny förskola
med fem avdelningar på Gullingeplan 30.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 290916 (Godkänd - R 1) Inriktningsbeslut - ny förskola på
Gullingeplan
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§5
Inriktningsbeslut gällande samlokalisering av
medborgarkontor och bibliotek i Tensta centrum
ST 2020/271

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning föreslår att stadsdelsnämnden
beslutar:
1. Att ta fram förslag till nytt medborgarkontor i Tensta
centrum, samlokaliserat med Tensta bibliotek
2. Att ta fram förslag till hyresavtal med FastPartner samt ta
fram ett förslag till andrahandsuthyrningsavtal för bibliotek i
stadsdelens lokal tillsammans med kulturförvaltningen
3. Att ärendet är omedelbart justerat
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar:
1. Att ta fram förslag för nytt bibliotek i Tensta centrum,
samlokaliserat med Spånga-Tensta medborgarkontor.
2. Att tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ta
fram ett förslag till andrahandsuthyrningsavtal för
biblioteket.
3. Att ärendet är omedelbart justerat.
Sammanfattning av ärendet
Befintliga bibliotekslokaler i Tensta är slitna. Besök och lån har
sjunkit betydligt och området kring biblioteket har under senare år
uppvisat ökad otrygghet vilket aktualiserat behovet av alternativ
lokal för biblioteket. Stadsdelsförvaltningen ser en möjlighet att
tillskapa mer verksamhetsanpassade lokaler för att skapa en större
tillgänglighet och trygghet. Den lokal på Tenstagången 20 som
tidigare användes av främst Livstyckets verksamheter bedöms
kunna omvandlas till lokaler för ett samlokaliserat medborgarkontor
och bibliotek. Samlokalisering mellan förvaltningarna är positivt för
kommunkoncernen både beträffande kostnader och verksamhet.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Rashid Mohammed (V) och Anna Jonazon (S) lade fram ett särskilt
uttalande.
"Särskilt uttalande
Vi är positiva till en samlokalisering av bibliotek och
medborgarkontor. I synnerhet under pågående pandemi när så
många verksamheter stänger ner framstår värdet av biblioteket som
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en offentlig institution som har öppet som oerhört värdefullt. Det
tydliggör även det stora behovet av en plats dit man kan gå och få
hjälp att ta fram dokument och information, och som har tillgång till
dator och skrivare. Där har medborgarkontoret och biblioteket ett
gemensamt intresse och där finns även uppenbara synergieffekter
att hämta.
Vi vill ändå påtala det motsägelsefulla i att biblioteket nu flyttar till
mindre lokaler men mer centralt belägna då de nuvarande mer
otryggt belägna haft vikande besökssiffror. Målsättningen måste ju
ändå vara att besökssiffrorna åter ökar och den logiska följdfrågan
blir då om Livstyckets lokaler verkligen räcker. Här saknar vi en
mer utförlig konsekvensanalys.
Vi vill också understryka det stora behovet av att Tensta träff,
gymnasiet och platsen runt omkring tillvaratas och utvecklas i en
positiv riktning, läget har goda förutsättningar att bli en träffpunkt
för förenings- och kulturliv, där även biblioteket skulle kunna ha sin
givna plats. Här behöver staden ta ett samlat ansvar.
Särskilt uttalande
Karin Ploen (Fi) lade fram ett särskilt uttalande.
"Särskilt uttalande
Tensta bibliotek föreslås flytta till Livstyckets lokaler. Förslaget
innebär att biblioteket skulle få en hälften så stor lokal som idag och
de två verksamheterna har olika behov och förutsättningar.
Att samlokalisera skulle kunna ha fördelar, men det förutsätter i så
fall tillräckligt stora och ändamålsenliga lokaler. Vi tror inte att de
föreslagna lokalerna är tillräckligt stora. Nuvarande Tensta bibliotek
är till ytan 1000 kvadratmeter och har ett relativt stort
upptagningsområde med besökare från både Tensta och Hjulsta.
Livstyckets gamla lokal är på ungefär 900 kvadratmeter, av dem
planeras 40 procent att avsättas för medborgarkontorets verksamhet
och resterande 60 procent ska enligt förslaget bli bibliotek. Det
finns redan idag ett stort behov av grupprum då många studenter
åker till Kista bibliotek idag då Tensta biblioteket endast har tre
grupprum.
Vi är rädda för att en samlokalisering i den föreslagna lokalen leder
till ett minskat utbud, färre personal och dålig kvalitet i form av
trängsel. Vart ska medborgarkontorets besökare ta vägen? Det är
redan många besökare till medborgarkontoret! Med trängsel ska de
ta kölapp och på den begränsade ytan kan samtal och rådgivning
uppfattas störande samtidigt som bibliotekets besökare behöver en
tyst miljö och möjlighet att koncentrera sig och läsa i lugn och ro.
En mer central placering kan också innebära fördelar, men
”centralt” är ett relativt begrepp. Boende i Hjulsta har Tensta
bibliotek som sitt närmaste bibliotek och för Hjulstabor skulle
förslaget betyda att de får längre till biblioteket.
Stadsdelsförvaltningen flyttar inom kort till den här delen av Tensta,
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vilket kommer att bidra till mer liv och rörelse i området, som
kommer att göra att det uppfattas som mer centralt.
Vi skulle hellre se en långsiktig plan för hela området i och kring
Tensta träff och menar att det är olyckligt att lyfta ut bibliotekets
placering som ett enskilt beslut. Vi vill sätta in det i en helhet om
hur hela området kan utvecklas och bli en trygg plats.
Tensta träff behöver renoveras. Under renoveringsperioden skulle
en flytt av biblioteket till Livstyckets gamla lokaler kunna vara en
tillfällig lösning.
Feministiskt initiativ skulle gärna se fler alternativ för lokaler för
både biblioteket och medborgarkontoret. Antingen samlokaliserat
eller var för sig. Vi förordar också att undersöka möjligheterna till
att, efter renovering, behålla biblioteket i nuvarande lokal i Tensta
träff".
Handlingar i ärendet
 290293 (Godkänd - R 2) Samlokalisering av Tensta
medborgarkontor och Tensta bibliotek - inriktningsbeslut
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§6
Svar på skrivelse om stadsdelsförvaltningens arbete för
att minska spridningen av covid-19 i hemtjänsten och på
äldreboenden
ST 2020/269

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Rashid Mohammed m.fl. (V) och Anna Jonazon m.fl, (S) har
inkommit med en skrivelse daterad 21 april som gäller hur
stadsdelsförvaltningen arbetar för att minska spridningen av covid19 i hemtjänsten och på äldreboenden. Skribenterna tar i skrivelsen
upp att Stockholm har drabbats hårt av spridningen av covid-19 och
att många av de som har avlidit har varit boende på äldreboenden i
Region Stockholm samt att det finns konstaterade eller misstänkta
fall av covid-19 hos personer med hemtjänst, vilket skribenterna
tycker är oroande. Enligt skrivelsen är ett av de viktigaste
uppdragen i arbetet mot spridningen av covid-19 att skydda
riskgrupper och skribenterna är oroliga över situationen på
äldreboenden och inom hemtjänsten. Mot bakgrund av detta och
utifrån stadens inriktning i arbetet mot spridning av covid-19 önskar
skribenterna svar på ett antal frågor.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 293682 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse om hur
stadsdelsförvaltningen arbetar för att minska sprodningen av
covid-19 i hemtjänsten och på äldreboendet
 ST 2020/269-1 Skrivelse om hur stadsdelsförvaltningen
arbetar för att minska sprindningern av covid-19 i
hemtjänsten och på äldreboenden
 292442 Kopia av Handlingsplan för att förhindra
smittspridning vid Covid-19 på säbo. 2020-04-17(291154)
(0)
 292441 Kopia av Handlingsplan för att förhindra
smittspridning vid Covid-19 Hemtjänst 2020-04-24(291153)
(0)
 291156 Smittförebyggande åtgärder för äldre i särskilt
boende och dagverksamhet 200512
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291155 Smittförebyggande åtgärder för personer inom
hemtjänst och boendestöd 200512
291157 Förstärkningsteam i hemtjänsten 200427 (002)
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§7
Svar på skrivelse om att genomföra informationskampanj
för att nå våldsutsatta i karantän
ST 2020/270

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Rashid Mohammed (V) och Anna Jonazon (S) har inkommit med
en skrivelse om att genomföra en informationskampanj för att nå
våldsutsatta i karantän. I skrivelsen lyfts behovet av att ytterligare
stärka det uppsökande arbetet för att nå utsatta för våld i nära
relationer med anledning av att våldsutövare och våldsutsatta blir
isolerade tillsammans under pandemin.
Stadsdelsförvaltningen delar bilden av att det finns en risk för ökat
våld i nära relationer med anledning av den isolering som uppstått i
samband med pandemin. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med
informationsspridning kring våld i nära relationer. Det pågår också
planering för informationskampanjer både från regeringen och inom
staden. Socialförvaltningen planerar för en stadsövergripande
kampanj mot våld i nära relationer med anledning av pandemin.
Kampanjen kommer genomföras i samarbete med
stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen gör därför bedömningen att
behov av ytterligare förstärkningar inte föreligger. Förvaltningen
föreslår att nämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som
svar på skrivelsen.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Rashid Mohammed (V), Anna Jonazon (S) och Karin Ploen (Fi)
lade fram ett särskilt uttalande.
"Särskilt uttalande
Vi tackar för tjänsteutlåtandet om vår föreslagna
informationskampanj för att nå våldsutsatt i karantän. Det är positivt
att förvaltningen redan arbetar mer intensivt med dessa frågor och
att ytterligare insatser planeras.
Vi välkomnar också den kampanj mot våld i nära relationer med
anledning av pandemin som socialförvaltningen planerar att
genomföra i samarbete med stadsdelarna. Här vill vi särskilt betona
vikten av att förvaltningen fortsätter att arbeta med att identifiera
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och nå grupper som kan vara extra isolerade på grund av den
pågående pandemin".
Handlingar i ärendet
 290914 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse om att genomföra
informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän
 ST 2020/270-1 Skrivelse om att genomföra
informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän
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§8
Svar på medborgarförslag gällande utegym i Hjulsta
ST 2020/67

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna SpångaTensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på
medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Den 9 januari 2020 mottog Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ett
medborgarförslag gällande att placera ett nytt utegym nära Hjulsta
bollplan.
Förslaget är undertecknat av flera lokala föreningar från
stadsdelsområdet som tillsammans gått ihop och inkommit med
förslaget.
Förvaltningen ställer sig positiv till att vidareutveckla denna del av
stadsdelsområdet. Marken runt Hjulsta bollplan tillhör dock
idrottsnämnden, och idrottsförvaltningen har därför tagit över den
fortsatta utredningen. Om idrottsnämnden finner det möjligt att
placera ett utegym på den föreslagna platsen beräknas projektet
kunna genomföras under 2020-2021 och bekostas och drivas av
idrottsförvaltningen.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 286938 (Godkänd - R 1) Utegym i Hjulsta
 ST 2020/67-5 Medborgarförslag om Utegym_Bortredigerad
för publicering
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§9
Stadsdelsnämndens sammanträde den 16 juni hålls inte
öppet för allmänheten
ST 2020/256

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar, med hänvisning till fortsatt
samhällsspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19, att
även sammanträde den 16 juni 2020 hålls inom stängda dörrar.
Sammanfattning av ärendet
Sedan en tid finns samhällsspridning av coronaviruset och
sjukdomen covid-19. Stockholm och övriga storstadsregioner är
särskilt hårt drabbade. Folkhälsomyndigheten arbetar systematiskt
med att förebygga smittspridning i samhället. Genom olika åtgärder
kan smittspridningen fördröjas och antalet som är sjuka samtidigt
kan minskas. Vi uppmanas alla att bidra i detta arbete.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 10
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020
ST 2020/127

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger redovisningen av ej
verkställda beslut för första kvartalet 2020 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har en skyldighet att rapportera gynnande beslut
enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum. Kvartalsvis rapportering sker
enligt 28 f-g §§ LSS samt 16 kap 6f § SoL till Inspektionen för vård
och omsorg, socialförvaltningen, äldreförvaltningen och
stadsrevisionen.
Förvaltningen har rapporterat enligt de anvisningar som finns.
Totalt har nio ej verkställda beslut rapporterats inom
verksamhetsområdena stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), äldreomsorg (SoL) och omsorg om personer med
funktionsnedsättning (SoL). Verksamhetsområdet individ och
familjeomsorg har inga ej verkställda beslut att rapportera för
kvartalet. Orsaken till att besluten ej är verkställda varierar, bland
annat anges att lämplig uppdragstagare för insatsen kontaktperson
saknas eller att den enskilde har tackat nej till erbjudande.
Majoriteten av besluten, sju av nio, avser kvinnor. Underlaget ger
inte anledning till analys av skillnader mellan könen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger redovisningen
av ej verkställda beslut för det första kvartalet 2020 till
handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 286941 (Godkänd - R 1) Redovisning av ej verkställda beslut
kvartal 1 2020
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§ 11
Patientsäkerhetsberättelser 2019
ST 2020/241

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har tagit del av föreliggande
patientsäkerhetsberättelser för år 2019 och beslutar att lägga dem
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast den första mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska hållas
tillgänglig för den som önskar ta del av den.
Patientsäkerhetsberättelser för år 2019 biläggs ärendet.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 292636 (Godkänd - R 1) Anmälan om
patientsäkerhetberättelser för år 2019
 ST 2020/241-2 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Bräcke diakoni vård- och omsorgsboendet Fristad 2019
 ST 2020/241-1 Patientsäkerhetsberättelse - Fristad
servicehus - År 2019
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§ 12
Anmälan av medborgarförslag gällande att införa ett
föreningsråd i samband med Covid-19 i Spånga-Tensta
ST 2020/268

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda inkommit medborgarförslag om att införa ett
föreningsråd i samband med Covid-19 i Spånga-Tensta.
Sammanfattning av ärendet
Inkommit medborgarförslag om att införa ett föreningsråd i
samband med Covid-19 i Spånga-Tensta
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 285103 (Godkänd - R 1) Anmälan av medborgarförslag
gällande att införa ett föreningsråd i samband med Covid-19
i Spånga-Tensta
 284528 Medborgarförslag(282349) (0)_TMP_Bortredigerad
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§ 13
Anmälan av medborgarförslag angående ett utegym
bakom Arrendevägen
ST 2020/280

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om utegym i
Sundby.
Sammanfattning av ärendet
Inkommet medborgarförslag om utegym.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 290925 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag gällande utegym
 285088 Medborgarförslag_Bortredigerad
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§ 14
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
ST 2020/8

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 285077 (Godkänd - R 1) Anmälan av tjänstemannabeslut
fattade på delegation
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§ 15
Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under
april 2020
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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§ 16
Information, nämndens och förvaltningens frågor
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan av
inkomna protokoll med mera, § 16 bilaga 1, till handlingarna.

Ärendet
I pärm på sammanträdet anmäldes inkomna protokoll med mera, §
16 bilaga 1
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 17
Kurser och konferenser
Inget togs upp.
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§ 18
Anmälan av protokoll och domar/beslut
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från sociala delegationen den 24 april 2020, den 30 april
2020, den 14 maj 2020, den 28 maj samt från stadsdelsnämndens
slutna del den 23 april 2020 anmäls.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

