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Protokoll 10/2021
fört vid Spånga-Tensta stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 25 november 2021 kl. 18:00-19:15, Spånga
Folkan, Spångavägen 353
Ledamöter

Annika Friberg (M) Ordförande
Rashid Mohammed (V) Vice ordförande
Markku Sirviö (M)
Lotta Högström (M)
Niklas Dahsltrand (M)
Åsa Nilsson Söderström (L)
Mansur Jama (MP)
Linn Bessner (C)
Anna Jonazon (S)
Nassir Abdullahi Ali (S)
Azad Hassan (S)
Ifrah Ibrahim Osob (V)
Dan Lundvall (M)
Linda Söderberg (M)
Carolina Rosén (L)
Tiemon Okojevoh (MP)
Mecide Gulenay (S)
Celal Altun (S)
Elisabeth Persson Grip (V)
Jihad Adlouni (SD) ersätter Ghazal Saberian (SD)

Övriga närvarande

Jonas Eliasson Avdelningschef
Anna Birgersson Nämndsekreterare
Victoria Callenmark Stadsdelsdirektör
Helen Litzell Enhetschef
Jessika Von Malmborg Avdelningschef

Justerare

Annika Friberg, Rashid Mohammed

Datum för justering
Paragraf

§§1-9

Sekreterare

Anna Birgersson
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§1
Godkännande av dagordning samt val av justerare och
dag för justering
Beslut
Stadsdelsnämnden beslutade att utse Annika Friberg (M) och
Rashid Mohammed (V) att justera dagens protokoll.
Stadsdelsnämnden beslutade vidare att protokollet ska justeras
den 30 november 2021.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2021
Sida 3 (13)
2021-11-25

§2
Uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas
dagverksamhet och vård- och omsorgsboenden inom
stadens valfrihetssystem
ST 2021/422

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har skickat en remiss om uppdragsbeskrivningar
för stadens egna dagverksamheter och vård- och omsorgsboenden
till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för yttrande.
Förvaltningen ställer sig bakom uppdragsbeskrivningarna för
stadens egna dagverksamheter och vård- och omsorgsboenden.
Förvaltningen anser dock att staden ska ställa samma krav på de
privata utförarna. Vilket förvaltningen ser att äldrenämnden
kommer att genomföra nästa gång förfrågningsunderlagen revideras
inom ramen för LOV och LOU.
Förslag till beslut
Annika Friberg m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderström (L), Mansur
Jama (MP) och Linn Bessner (C) föreslog att nämnden skulle ställa
sig bakom förvaltningens förslag.
Anna Jonazon m.fl. (S) lade fram ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Rashid Mohammed m.fl. (V) ansluter sig till Anna Jonazon m.fl.
(S) förslag till beslut.
Beslutsgång
Annika Friberg (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta M+ L+ MP+C:s förslag.
Reservation
Reservation anmäldes av Anna Jonazon, Nassir Abdullahi Ali, Azad
Hassan, Rashid Mohammed och Ifra Ibrahim Osob för eget förslag:
"Förslag till beslut
Att delvis godkänna förvaltningens förslag
Att därutöver anföra följande.
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Förslaget på att höja kompetenskraven i uppdragsbeskrivningen för
stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och
omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem är lovvärt. För att
nå målet med fler i tillsvidareanställningar på heltid krävs mer
resurser. För att uppnå ett hållbart arbetsliv, där fler orkar arbeta
heltid, utan delade turer och utan att behöva flyttas mellan
arbetsplatser, krävs även en politisk vilja och framförallt politiska
beslut.
Trots att vi i stort är nöjda med föreslagna delar så finns det
fortfarande förbättringsmöjligheter och vi vill se följande ändringar
i underlagen.
Ickeval
Vi anser att det är viktigt att kommunens egen regi har ansvar för
ickevalsalternativet. Vi är övertygade om att det är enklast om
kommunens egen regiverksamhet har uppdraget och anser att den
administrativa bördan då blir allra minst på stadsdelsförvaltningarna
eftersom biståndsbedömarna då kan ägna tid åt annat än leta efter
den närmaste utföraren.
Personal, bemanning och kompetens
Kompetenskraven måste vara tydliga och följa överenskommelsen
om yrkesutvecklingstrappan, överenskommelsen som togs i SKR:s
styrelse redan 2017. Vi ställer oss frågande till att äldre utbildningar
som undersköterska från social servicelinje godkänns, då den
utbildningen gav vårdbiträdekompetens enbart till hemtjänst.
Utbildningen har dessutom inte funnits de senaste decennierna
Vi vill att staden ska ha bemanningsenheter med fast anställd
personal på heltid, för att öka kontinuiteten, underlätta för
verksamheterna, höja kvaliteten och skapa förutsättningar för en
god och säker vård och omsorg.
Krav på olika yrkeskategorier med fastställd utbildning bör
preciseras med antal sjuksköterskor/boende och
undersköterskor/boende.
Anställning
En personalintensiv bransch som vård och omsorg kan bara spara på
personalen genom att anställa färre, utan relevant yrkesutbildning
och med sämre villkor och löner. Vi vet sedan tidigare att privata
utförare har en större andel deltidsanställda och en större andel
tidsbegränsat anställda än kommunala utförare av äldreomsorg. Vi
vet också sedan tidigare att inom äldreomsorgen har de kommunala
utförarna ofta högre personaltäthet och högre utbildningsnivå bland
personalen. Vi anser vidare att krav på olika yrkeskategorier med
fastställd utbildning bör preciseras med antal sjuksköterskor/boende
och undersköterskor/boende samt att krav även bör finnas på
anställning av specialistsjuksköterska för vård av äldre.
Det är positivt att den borgerliga majoriteten anser att fasta
anställningar på heltid ska vara norm och vi förslår även tillägg av
ett mål avseende andel fastanställda. För att klara av omställningen
till att få fler heltidsanställda krävs politiska beslut och här behöver
staden gå före i de egna verksamheterna. Nära hälften av kvinnorna
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i arbetaryrken arbetar deltid och det beror ofta på hur arbetet är
organiserat. I första hand saknas heltidsanställningar och i andra
hand är arbetet för krävande för att orka jobba heltid.
Psykisk ohälsa
I pandemins spår mår alltfler psykiskt dåligt och samtidigt som
suicidrisken minskar i alla åldersgrupper, så fortsätter den öka för
äldre män. Vi föreslår följande tillägg ”Utförare ska skapa en plan
för att kunna genomföra förebyggande arbete enligt ’Handlingsplan
för suicidprevention inom äldreomsorgen 2021- 2025’ ”.
Motsvarande skrivning bör föras in i uppdragsbeskrivningen för
dagverksamhet.
Mat och måltider
Det är av stor vikt att maten smakar gott. I de fall det är möjligt bör
de boende på vård- och omsorgsboende få delta i provsmakningar
av maten inför upphandling.
Samordnad individuell plan (SIP)
I uppdragsbeskrivningen för dagverksamhet finns definierat när en
SIP ska upprättas. Då detta arbete är oerhört viktigt för
samordningen mellan hälso- och sjukvården och kommunen bör
ordet kan ersättas av ordet ska, samt motsvarande skrivning föras in
i uppdragsbeskrivningen för vård- och omsorgsboende".
Handlingar i ärendet
 ST 2021/422-2 (Godkänd - R 1) Remiss av
Uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas
dagverksamhet och vård- och omsorgsboenden inom stadens
valfrihetssystem
 ST 2021/422-1.1 Bilaga - Protokollsutdrag från
Äldrenämnden
 ST 2021/422-1.2 Bilaga - Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas verksamhet. Vård- och
omsorgsboende.
 ST 2021/422-1.3 Bilaga - Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas verksamhet. Dagverksamhet inom
stadens valfrihetssystem
 ST 2021/422-1.4 Bilaga - Äldreförvaltningens
tjänsteutlåtande
 ST 2021/422-1 Remissbrev - Uppdragsbeskrivningar för
stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och
omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem
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§3
Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026
ST 2021/455

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat förslag om Handlingsplan för
hållbar plastanvändning för Stockholms stad, som ska gälla under
perioden 2022-2026, till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för
yttrande. Handlingsplanen syftar till att bidra till att skapa cirkulära
plastflöden i staden.
Förvaltningen är positiv till förslaget om Handlingsplan för hållbar
plastanvändning 2022-2026 och dess innehåll. Förvaltningen är
positiv till att handlingsplanen tar sin utgångspunkt i plastens
livscykel samt inkluderar tydliga definitioner och exempel på
plastartiklar som bör ses över. Särskilt lyfter förvaltningen upp
behovet av att ta fram målgruppsanpassat vägledande
informationsmaterial som innehåller konkreta exempel för att
underlätta verksamheternas arbete med prioritering och utfasning av
onödig plast.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Rashid Mohammed m.fl. (V) lade fram ett särskilt uttalande.
"Särskilt uttalande
Vänsterpartiet välkomnar förvaltningens förslag för handlingsplan
för hållbar plastanvändning. Problematiken med plast är lika viktig
som komplex och behöver ett systematiskt helhetsgrepp, vilket
planen också tar. Planen har en tydlig struktur med en strategi och
följande handlingsplan som inkluderar både allmänna
förhållningssätt och konkreta aktiviteter på kortare och längre sikt.
Den omfattar hela kedjan från inköp till användning och
avfallshantering. Det är också tydligt vilka nämnder och styrelser
ska vara ansvariga för varje del av handlingsplanen.
Vi instämmer med kontorsremissinstanserna som har påpekat att
implementeringen av planen behöver resurssättas. Den behöver
även förankras i hela organisationen. Ansvaret att säkra tillräckliga

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2021
Sida 7 (13)
2021-11-25

resurser för plastarbetet ligger hos den styrande majoriteten, och
varje förvaltning bör utse ansvariga tjänstepersoner som ska se till
att planen blir implementerad. Det har även uttryckts oro för att
belasta förvaltningarna med ett stort antal olika miljörelaterade
styrdokument, och därför är det lägligt att inarbeta handlingsplanen
i miljöprogrammet när det uppdateras nästa gång.
Stockholms stad är en stor och komplex organisation, och
komplexiteten ökar med att många av stadens kärnverksamheter
drivs av upphandlade företag. Hur garanterar man att upphandlade
äldreboenden, förskolor, friskolor och andra verksamheter lever upp
till planens ambitionsnivå? Det kräver väldigt mycket
uppmärksamhet vid upphandlingar, en aktiv avtalsförvaltning och
många arbetstimmar för uppföljning. Slutsatsen är att även denna
styrning skulle underlättas och effektiviseras av att bedriva flera
verksamheter i egen regi.
Avslutningsvis beklagar vi att den styrande majoriteten duckar för
frågan om mikroplaster från vägtrafiken, den överlägset största
källan av mikroplaster. Frågan ingår varken i handlingsplanen för
minskad spridning av mikroplast där den bäst skulle höra hemma
eller i den aktuella planen".
Handlingar i ärendet
 ST 2021/455-2 (Godkänd - R 1) Handlingsplan för hållbar
plastanvändning
 ST 2021/455-1.2 Bilaga - Handlingsplan för hållbar
plastanvändning 2022-2026
 ST 2021/455-1 Följebrev Handlingsplan för hållbar
plastanvändning 2022-2026
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§4
Ny gruppbostad i kvarteret Ferdinand 9 i Solhem
Genomförandebeslut
ST 2019/11

Beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna att
stadsdelsförvaltningen tecknar hyresavtal med Heimstaden
Ferdinand AB i syfte att tillförhyra ny gruppbostad enligt
LSS om sex lägenheter samt personal- och
gemensamhetsytor i fastigheten Ferdinand 9 i Solhem.
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsens
arbetsutskott om att godkänna hyresavtalet
3. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om startbidrag om 0,6 mnkr.
4. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har kommit överens med
Heimstaden Ferdinand AB och Magnolia Bostads AB om att teckna
två hyresavtal avseende lokaler för personalutrymmen och
gemensamhetsytor respektive lägenheter för gruppbostad enligt LSS
i fastigheten Stockholm Ferdinand 9. Stadsdelsförvaltningen
föreslår således att stadsdelsnämnden godkänner att förvaltningen
tecknar avtal enligt ovan. Vidare föreslås att nämnden begär hos
kommunstyrelsens ekonomiutskott om att godkänna hyresavtalen.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ST 2019/11-1 (Godkänd - R 2) Genomförandebeslut - LSS i
kvarteret Ferdinand 9
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§5
Svar på medborgarförslag om att sätta upp staket längst
del av Bällstaån
ST 2021/408

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på
medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade 30 september 2021, § 15,
att överlämna inkommet medborgarförslag om att ett staket sätts
upp som avgränsning mot Bällstaån för att säkerställa att barn och
andra inte skadas på platsen till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ST 2021/408-5 (Godkänd - R 1) Svar på medborgarförslag
om staket längs Bällstaån
 ST 2021/408-2 Medborgarförslag om att sätta upp staket
längs Bällstaån (Åkertegsgränd, Sidvallsgränd,
Plogbillsgränd)_Bortredigerad

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2021
Sida 10 (13)
2021-11-25

§6
Månadsrapport till nämnden i november 2021
ST 2021/6

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter
resultatöverföringar.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 584700 (Godkänd - R 1) Månadsrapport till nämnden i
november 2021

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2021
Sida 11 (13)
2021-11-25

§7
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
ST 2021/7

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger tjänstemannabesluten till
handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 578094 (Godkänd - R 1) Anmälan av tjänstemannabeslut
fattade på delegation
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§8
Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under
oktober 2021
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger tjänstemannabesluten till
handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§9
Information, nämndens och förvaltningens frågor
Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan
av inkomna protokoll med mera, § 9 bilaga 1, till
handlingarna
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag
att till nästa sammanträde informerar om planeringen för
stadsdelens marknader i Spånga och Tensta för 2022.
Ärendet
I pärm på sammanträdet anmäldes inkomna protokoll med mera, §
9, bilaga 1.
Rashid Mohammed (V) vill att förvaltningen till nästa nämnd
informerar om planeringen för stadsdelens marknader i Spånga och
Tensta för 2022.

