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§1
Godkännande av dagordning och tid för justering
Beslut
Ordförande Johan Paccamonti (M) öppnade mötet. Dagordningen
godkändes.
Ordförande Johan Paccamonti (M) och vice ordförande Lillemor
Samuelsson (V) utsågs att justera protokollet. Protokollet justeras
fredagen den 24 september.
En medborgare som skickat in en fråga till nämnden ringdes upp
via högtalartelefon mellan kl. 18:30-18:45.
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§2
Medborgarförslag om utegym i Blackeberg
BRO 2021/357

Beslut
Nämnden överlämnar förslaget till förvaltningen för besvarande.
Handlingar i ärendet
 523144 mbf utegym Blackeberg
 BRO 2021/357-4 §2 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Medborgarförslag om utegym i Blackeberg
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§3
Tertialrapport 2 - 2021 för Bromma stadsdelsnämnd
BRO 2021/385

Beslut
1. Nämnden godkänner tertialrapport 2 med bilagor och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker om budgetjustering med 1,0 mnkr för
kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering med 2,0 miljoner kronor
för ökad investeringsbudget avseende inventarier och maskiner.
4. Nämnden anmäler omslutningsjustering för ökade intäkter om
35,9 mnkr.
5. Nämnden fastställer GDPR årsrapport 2020 enligt bilaga 5.
Sammanfattning av ärendet
Tertialrapport 2 2021 för Bromma stadsdelsnämnd följer upp de
mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens
budget 2021. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av
nämndens arbete under året fram till och med augusti.
Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till
att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas
under året
Förslag till beslut
Johan Heinonen m.fl. (S) lämnade ett förslag till beslut.
Yrkande
Johan Paccamonti m.fl. (M), Hanna Wistrand (L), Karl Persson
(MP) och Mario Moya (KD) yrkade bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att
nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Johan Heinonen m.fl. (S) reserverade sig till förmån för eget förslag
till beslut:
"Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
Att därutöver anföra följande:
Tertialrapporten för januari till augusti år 2021 ska redovisa för hur
och i vilken omfattning nämnden bidrar till att uppfylla
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kommunfullmäktiges mål, det ekonomiska utfallet, samt en prognos
för helåret.
Rapporten redogör för hur förvaltningen arbetar med de uppdrag de
fått i budget och det är glädjande att se hur vår verksamhet, trots de
ekonomiska förutsättningar den blågröna majoriteten ålagt dem, gör
sitt bästa för att kunna leverera en välfärd av hög kvalitet till stadens
invånare. Förvaltningen redovisar i tertialrapport 2 en prognos på att
nämnden kommer att nå ett överskott på ca 8 900 000 kronor. Vi
socialdemokrater hade haft en önskan om att detta överskott, till att
börja med, investerats i våra verksamheter som under pandemin har
och har haft ett stort behov av ökade resurser.
Nu när samhället håller på att öppna upp genom att lätta på alla råd
och restriktioner som Folkhälsomyndigheten har haft med
anledning av covid-19, så kan vi konstatera att pandemins påverkan
inte har begränsat sig till omsorgen och de som drabbats av
sjukdomen. På en rad områden har vår stad och vi stockholmare
påverkats. Eleverna i Stockholms skolor som drabbats av
distansundervisningens begränsningar. De alltfler som har blivit
utsatta för våld i nära relationer och som isoleras allt mer från
omvärlden. De många arbetslösa som fått lämna ett arbete som inte
längre finns kvar. Det lilla företaget eller den lilla föreningen som
tvingats stänga ner verksamheter. De ungdomar som vill söka en
första egen bostad men som möts av allt färre nyproducerade
bostäder. Kulturarbetaren som blivit av med sitt arbete och som inte
sett en krona i ökat kulturstöd i Stockholm. Listan kan göras längre.
Stockholm och stockholmarna har drabbats av pandemin – både sett
till hälsa och till möjligheter. Vi Socialdemokrater lade ett förslag
till återstartspaket för jobb och välfärd i samband med behandlingen
av årsbokslutet för Stockholm stad. Det innebar tydliga satsningar
på skola, äldreomsorg, trygghet, klimat, bostadsbyggande och jobb.
Det avslogs dessvärre av den blågröna majoriteten. Med dessa
satsningar skulle ambitionerna kunna ha varit mycket högre än vad
som nu görs med de blågröna partiernas givna förutsättningar.
Under pandemin har personalfrågan rätteligen blivit högaktuell.
Personalkontinuiteten har visat sig vara avgörande även i denna
krissituation. Den orimligt höga andelen timanställda inom
äldreomsorgen måste minska. Även ur smittskyddssynpunkt är detta
avgörande.
Överhuvudtaget är personalpolitiken en fråga som de blågröna med
all önskvärd tydlighet visat att de inte gärna tar i. Det är dock
mycket angeläget att större fokus läggs på personalens arbetsvillkor.
Vi stod redan innan pandemin inför en stor utmaning med
kompetensförsörjningen i staden och har i kommunfullmäktige lagt
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ett antal förslag för att förbättra bland annat arbetsvillkoren i staden,
vilka inte hörsammats.
Bra arbetsvillkor och fasta anställningar är inte bara nyckelfaktorer
när det gäller att kunna rekrytera utan också för att behålla
medarbetares kompetens. En hög personalkontinuitet i
verksamheterna bidrar i stor grad till att staden ska kunna bibehålla
och utveckla en hög kvalitet i välfärden. Vi måste skapa
förutsättningar för dem som redan arbetar inom vård och omsorg att
vilja, orka och kunna arbeta kvar. Otrygga anställningar kommer
varken leda till ett hållbart arbetsliv eller en högre kvalitet för den
enskilde. Inte heller kommer de innebära att fler lockas till att vilja
arbeta med vård och omsorg."
Särskilt uttalande
Lillemor Samuelsson (V) lämnade ett särskilt uttalande:
"Vi hoppas alla att vi nu ser slutet av pandemin, men än är det inte
över. Stockholmarna och stadens verksamheter börjar långsamt
återgå till normalläge, även om allt inte är som vanligt.
Stadsdelsnämndernas verksamheter har blivit kraftigt påverkade av
pandemin under hela perioden och vi vet ännu inte vilka långsiktiga
effekter pandemin kommer att föra med sig.
Stadsdelens medarbetare har arbetat hårt under en lång period och
det hälsofrämjande arbetet behöver få de resurser som krävs för att
se till att alla har en bra arbetsmiljö. Medarbetarna inom vård och
omsorg behöver få fler kollegor och cheferna en budget utan
sparkrav.
Med vår budget skulle välfärden stärkas och stadsdelsnämnderna
skulle få långsiktigt stabila budgetramar istället för korta satsningar
på enskilda projekt. De som arbetar i välfärden ska aldrig behöva
oroa sig för nedskärningar och orimliga effektiviseringskrav. De ska
känna att de har förutsättningar för att göra sitt jobb på bästa sätt.
Det krävs även långsiktiga kompetensutvecklingsmedel med fokus
på fortbildningsbehovet i förskola, socialtjänst, LSS och
äldreomsorg.
Förvaltningen redovisar en prognos för 2021 med ett ekonomiskt
överskott på 8,9 milj kr. Detta ska ses mot bakgrund av ett uttag
från resultatenheterna på 9,8 milj kr. Både individ-och
familjeomsorgen och förskolan redovisar en prognos med
underskott på ca 5 milj kr var. Äldreomsorgens stora överskott
härrör fortsatt från de statliga pengar som tillkommit utifrån
pandemin.
Konsekvenserna av pandemin blir tydliga i beskrivningen av hur
äldreomsorgen påverkats och påverkas. Många äldre har pausat
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insatser och när de återupptas har behoven ökat. Antalet ärenden
med ökad psykisk ohälsa och ensamhet har ökat och fler ärenden
rörande äldre som utsatts för våld i nära relationer har
uppmärksammats. Det ekonomiska överskott som äldreomsorgen
redovisar bör därför användas till att genomföra insatser riktade mot
äldre som har behov av extra stöd efter pandemin.
Målet rörande kontinuitet i hemtjänsten nås ännu inte. Vi vet att
förvaltningen arbetar med frågan, men saknar fortsatt beskrivning
av varför man inte når målen och ännu viktigare hur man ska
förändra sitt arbetssätt för att lyckas.
Det är positivt att antalet personer med försörjningsstöd har minskat
med 95 personer jämfört med samma period 2020. Antalet barn som
lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat med 25
barn, vilket är mycket viktigt med tanke på att det är en stor
riskfaktor att växa upp i ekonomisk utsatthet.
Även om den befarade ökningen av personer i behov av
försörjningsstöd under pandemin uteblivit påpekar förvaltningen att
behovet kan öka då fler personer förlorar inkomst från a-kassa.
Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd är i princip
oförändrat.
Varken målet för feriejobb eller platser för Stockholmsjobb har
tyvärr uppnåtts.
Förvaltningen påpekar att anledningen till att målet för
barngruppernas storlek i förskolan nås är att Bromma har
”barnbrist”, vilket i sin tur leder till en stor budgetutmaning. Vi
måste upprepa våra tidigare påpekanden om att även om
barngruppernas storlek når målen gäller inte detsamma antalet
medarbetare. De uppsatta målen för antalet barn per anställd
varierar mellan förskolorna, men totalt når inte personaltätheten
varken fullmäktiges eller stadsdelens mål. Förvaltningen skriver
även denna gång att målet blir svårt att uppnå och samtidigt ha en
budget i balans.
Vi vill återigen lyfta behovet av en fungerande fritidsverksamhet i
Bromma. I Mariehäll det mest expansiva bostadsområdet i Bromma,
behövs en fritidsgård som meningsfull och trygghetsskapande
verksamhet. Som förvaltningen beskriver visar erfarenheterna av
exempelvis verksamhet digitalt att det ungdomarna efterfrågar och
behöver är en plats att träffas på fysiskt. Vi ser även fram emot
planeringen för lokal i Blackeberg för fritidsgården som snart står
utan lokal."
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Handlingar i ärendet
 544531 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 2 Bromma
stadsdelsnamnd 2021
 544525 Bilaga 01 - SDN 06
 544526 Bilaga 02 - UH018
 544527 Bilaga 03- Uppföljning Klimatinvestering T2
solcellsdrivna sopkomprimatorer
 544528 Bilaga 04 - Uppföljning klimatinvestering T2
återplantering av träd
 544529 Bilaga 05 - GDPR Årsrapport 2020 Bromma
 BRO 2021/385-1 §3 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Tertialrapport 2 - 2021 för Bromma
stadsdelsnämnd
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§4
Fyllnadsval till Brommas pensionärsråd 2021
BRO 2020/475

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att att Marja Skog utses till ersättare i
Brommas pensionärsråd.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ i
allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden. Rådet ska
bestå av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, som ska utses
för ett år. Skärholmens pensionärsråd består idag av nio personer.
PRO Bromma har lämnat en fyllnadsnominering.
Beslutgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 535966 (Godkänd - R 1) Fyllnadsval pensionärsrådet
 BRO 2020/475-12 Avsägelse och nominering
 BRO 2020/475-13 §4 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Fyllnadsval till Brommas pensionärsråd
2021
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§5
Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
T 2020/03235
BRO 2021/271

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
trafiknämnden som svar på remissen avseende Trafiksäkerhetsplan
för Stockholm.
Sammanfattning av ärendet
Trafiknämnden i Stockholm fattade 2021-05-27 beslut om att skicka
ut förslag på ny Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad på remiss.
Trafiknämnden önskar få in synpunkter och svar på remissfrågorna.
Bromma Stadsdelsförvaltning har ett begränsat ansvarsområde med
en tyngdpunkt som avser trafiksäkra GC-vägar på parkmark. Ett
perspektiv som saknas är att el-drivna sparkcyklar på kort tid har
blivit ett nytt trafikslag och en ny faktor att räkna med. Sparkcykeln
framförs både på gångbanor, cykelvägar samt gator och är en källa
till både nya typer av olyckor samt medför en ökad risk för olyckor.
Då denna typ av fordon numera kan ses som ett stående inslag i
trafiken bör detta därför uppmärksammas i trafiksäkerhetsarbetet.
Då hastigheterna har ökat i cykeltrafiken finns det en stark
anledning att skilja gång- och cykeltrafiken åt i möjligaste mån. De
valda åtgärdsområdena speglar trafikanterna i samhället idag och
känns därför aktuella. Dock går det att belysa hur människors
attityder till regelefterlevnad påverkar trafiksäkerheten i en allt
högre grad.
Förslag till beslut
Johan Heinonen m.fl. (S) lämnade ett förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att
nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Johan Heinonen m.fl (S) reserverade sig till förmån för eget förslag
till beslut:
"Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
Att därutöver anföra följande
Det gläder oss att staden tagit fram ett förslag till ny
trafiksäkerhetsplan. Det är något som vi socialdemokrater har
föreslagit flera gånger, bland annat i en motion i maj 2019 i

Bromma stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2021
Sida 12 (42)
2021-09-23

kommunfullmäktige. Vi har lyft att fokus på oskyddade trafikanter
måste öka, och vi välkomnar att detta nu görs i förslaget till ny plan.
Den i särklass vanligaste trafikolyckan är fallolyckor bland gående,
det vill säga att man halkar, snubblar eller ramlar när man
promenerar. Fallolyckor bland fotgängare är inte bara den absolut
vanligaste trafikolyckan, utan också den olyckskategori där flest
personer skadas allvarligt. De flesta som skadas i en fallolycka är
kvinnor och många är äldre. Den vanligaste orsaken till fallolyckan
är halka på grund av snö och is.
Den näst vanligaste trafikolyckan där trafikanten skadas allvarligt är
singelolycka med cykel. Även här är halka på grund av snö och is,
men också löst grus, de vanligaste vägomständigheterna.
Vinterväghållningen för gående och cyklister är således avgörande
för att minska de allvarliga trafikolyckorna i Stockholm. Att stadens
vinterväghållning framgångsrikt utvecklats med sopsaltning av
cykelbanor är mycket bra, men det krävs mer åtgärder för de
gående. Det är bra att vinterväghållningen nämns i åtgärdsplanen,
men det behövs skarpare skrivningar än att staden ska ställa krav
och följa upp sina krav. Ambitionerna för sopsaltning av gångbanor
måste höjas.
När det kommer till vinterväghållning är det också betydelsefullt att
analysera hur klimatförändringarna kommer att påverka
vinterväglaget. I och med kraftigare nederbörd och snabbare
temperaturväxlingar blir det svårare att klara halkbekämpningen på
isbelagda gång- och cykelbanor. Med fler sådana situationer
kommer de framtida kostnaderna för vinterväghållningen att öka
kraftigt, särskilt med tanke på att en rimlig vinterväghållning
behöver upprätthållas för att minimera antalet fallolyckor för
gångtrafikanter.
Brist på säkerhet och trygghet påverkar stockholmarnas resval och
är inte bara ett hinder för aktivt resande så som cykling utan också
ett hinder för kollektivtrafikresande. Anledningen är att en
kollektivtrafikresa måste ses från dörr till dörr – om inte gång- eller
cykelbanan till kollektivtrafiken är säker och trygg så väljs även
kollektivtrafik bort. Därför är en säker och trygg gatumiljö för
gående och cyklister även viktig för kollektivtrafikresandet.
I Socialdemokraternas motion från maj 2019 i kommunfullmäktige
lyfte vi att trafiksäkerhetsplanen bör kompletteras med en
redovisning och analys av trafikolyckornas omfattning och
samhällskostnader. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av
bristerna i statistiken och de stora mörkertalen, främst gällande
olyckor med oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare.
Det gläder oss att förslaget till trafiksäkerhetsplan nu innehåller en
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analys av kostnader för olyckor. Vi kan läsa att olycksvärderingen
för vägtrafikolyckor på det kommunala vägnätet i Stockholms stad
uppgår till cirka 6,5 miljarder kronor per år. Av detta står
fallolyckor för 2,9 miljarder kronor och singelolyckor med cykel för
1,6 miljarder kronor. Det är oerhörda kostnader. Som en jämförelse
kostade all vinterväghållning 175 miljoner kronor för hela
vintersäsongen 2020/2021, alltså 6 procent av kostnaderna för
endast fallolyckorna. Att förbättra vinterväghållningen så att
olyckorna minskar är med andra ord en samhällsekonomisk
investering, utöver det ovärderliga i att det mänskliga lidandet
minskar.
I förslaget till trafiksäkerhetsplan kan vi läsa att elsparkcyklarna
innebär en ökning av antalet olyckor. Det handlar inte bara om
singelolyckor bland elsparkcyklister, utan även fler fallolyckor för
gående och fler kollisioner med andra trafikanter så som cyklister
och gående. Vi instämmer tillfullo i förvaltningens påpekande att
det saknas perspektiv gällande elsparkcyklar i förslaget till
trafiksäkerhetsplan och därför bör uppmärksammas i
trafiksäkerhetsarbetet. Det behövs en fördjupad analys av
elsparkcyklarnas konsekvenser för trafiksäkerheten. Staden behöver
ställa krav på exempelvis hastighetsbegränsning, begränsning till en
person per elsparkcykel, alkoholmätare och åldersgräns. Även en
informationskampanj behövs om vilka trafikregler som gäller för
elsparkcyklar och vilka riskfyllda situationer som kan uppstå i
trafiken. Uppställningsplatser behövs också. Elsparkcyklar som
ligger slängda runt om i vår gatumiljö bidrar inte bara till otrygghet
utan även till sämre framkomlighet och fler olyckor, inte minst
bland rörelsehindrade och äldre.
Nöjdheten med trafiksäkerheten för gående och cyklister har
minskat och var år 2020 nere på endast 31 procent. En anledning till
detta är konflikterna mellan olika trafikslag, något som ökar i och
med att mångfalden av olika typer av fordon ökar. I trafikmiljön
finns nu en mängd varianter på fordon, så som cyklar i olika
storlekar från små barncyklar till vikcyklar och stora lastcyklar,
cyklar i olika varianter som drivs fram av elkraft istället för
muskelkraft, elsparkcyklar, eldrivna skateboards och hoverboards.
Mycket tyder på att utvecklingen framöver kommer att innebära en
än större variation och mångfald av olika typer av mikromobilitet.
En utveckling med såväl större, bredare och längre cyklar, mindre
och lättare fordon samt mikromobilitet med stor variation i
hastighet ställer ökade krav på utformningen av främst
cykelinfrastrukturen. Det kommer att krävas stora åtgärder för att
undvika att konflikterna mellan olika trafikslag eskalerar till dess att
situationen blir ohållbar för samtliga trafikslag. En av de viktigaste
åtgärderna för att skapa trygga och trafiksäkra miljöer är
trafikseparering av cykelbanor. En väl fungerande
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cykelinfrastruktur underlättar för såväl cyklister som
gångtrafikanter och bilister.
Staden bör initiera en särskild informationskampanj som har fokus
just på de oskyddade trafikanternas situation i Stockholmstrafiken.
Vikten av anpassning av hastigheter, betydelsen av större hänsyn till
varandra för samtliga trafikslag, användning av cykelhjälm för
minskning av allvarliga skador hos cyklister och inte minst en
allmän information om faktiska risker för liv och hälsa som finns
för trafikanter i en storstad som Stockholm.
Vi tycker att det är bra att trafiksäkerhetsplanens mål och inriktning
ska följas av en åtgärdsplan med konkreta och tidsatta åtgärder. Det
är också bra att åtgärdsplanen och dess åtgärder ska följas upp
årligen. I förslaget står det att uppföljningen gör det möjligt att
ändra ambitionsnivå och prioriteringar. Det framgår dock inte vem
mottagaren av uppföljningen är och vem som beslutar om ny
åtgärdsplan. Vi anser att den årliga uppföljningen ska presenteras
för trafiknämnden tillsammans med eventuella ändringar i
ambitionsnivå och prioriteringar.
I motionen från maj 2019 i kommunfullmäktige föreslår vi
socialdemokrater också att det behövs fördjupade analyser av vissa
frågor kopplade till trafiksäkerhet. Vi har redan nämnt två:
elsparkcyklarnas konsekvenser för trafiksäkerheten samt
klimatförändringarnas konsekvenser för att upprätthålla en
trafiksäker vinterväghållning. När den årliga uppföljningen
presenteras skulle det vara bra att även presentera en fördjupad
analys av viktiga frågor för trafiksäkerheten."
Särskilt uttalande
Johan Paccamonti m.fl (M), Hanna Wistrand (L), Karl Persson
(MP) och Mario Moya (KD) lämnade ett särskilt uttalande:
"Den grönblå majoriteten ställer sig bakom förvaltningens svar på
samrådet och vill härutöver anföra följande:
Vi vill lyfta Pensionärsrådets synpunkt om att fallolyckor bör
räknas med i statistiken.
Funktionshinderrådet har synpunkter på att det saknas ett
funktionshinderperspektiv och en konsekvensanalys för
gångtrafikanter av det som planeras att göras i planen. Man har även
önskemål om att genomgående använda begreppet trafikant, ex
cykeltrafikant, gångtrafikant samt att samspelet mellan de olika
trafikanterna framgår tydligare.
Vidare anser funktionshinderrådet att planen skulle behöva ta ett
grepp om helhetsperspektivet och se till hela staden och inte bara
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enskilda områden. Ett problem är att så många cyklister kör på
trottoarerna. Tydligare markeringar för var cykelbanan slutar och
gångbanan tar vid behövs.
Förutom det förvaltningen redan anfört gällande elsparkcyklar
poängterar funktionshinderrådet att elsparkcyklarna är ett väldigt
stort problem för synskadade."

Handlingar i ärendet
 535975 (Godkänd - R 1) Trafiksäkerhetsplan för Stockholm
 BRO 2021/271-2.2 29 Bilaga 1
 BRO 2021/271-4 §5 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
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§6
Motion om att utöka antalet båtplatser i Stockholm, KS
2021/626
Motion av Peter Wallmark (SD)
BRO 2021/298

Beslut
Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på motionen om att utöka antalet
båtplatser i Stockholm.
Sammanfattning av ärendet
Peter Wallmark (SD) har i en motion föreslagit en utökning av
antalet båtplatser i Stockholm, både i befintliga anläggningar samt
genom att anlägga nya hamnanläggningar. Därutöver behöver även
platser för vinterförvaring utökas. Bromma stadsdelsnämndsområde
har en lång kuststräcka där det förutom 6 båtklubbar finns
ytterligare småbåtshamnar att tillgå. Båtklubbarna har även tillgång
till ytor för vinteruppläggning. Därutöver planeras för ytterligare
möjligheter inom ramen för ny exploatering av Ulvsunda
Industriområde (Bällsta Hamn). Brommas kuststräcka innehåller
även tre strandbad samt områden för rekreation och avkoppling.
Mot bakgrund av det ovan nämnda samt flertalet miljömässiga
aspekter menar Bromma stadsdelsförvaltning att det inte bör
tillkomma fler hamnanläggningar eller bryggor för angöring inom
Brommas stadsdelsnämndområde utöver vad som i så fall möjligen
är planerat.
Förslag till beslut
Anders Edin (SD) lämnade ett förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att
nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Anders Edin (SD) reserverade sig till förmån för eget förslag till
beslut:
"Att motionen tillstyrks
Att därutöver anföra följande:
En motion från Sverigedemokraterna har inkommit till
stadsdelsnämnden syftande till att utöka antalet båtplatser i
Stockholm, och därmed underlätta båtägandet.
Sverigedemokraterna vill att båtägandet ska underlättas för
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stockholmarna och vara en av många faktorer som gör staden till en
attraktiv plats bo i. Att åka båt är för många stockholmare en
omistlig del av sommar och semester – stadens tillgång till vatten
och närhet till skärgården gör Stockholm attraktivt. Trots en tydlig
efterfrågan av båtplatser är dagens arbete för att tillmötesgå denna
långt ifrån tillräcklig. Genom att utöka antalet båtplatser, anlägga
nya båtklubbar och i större utsträckning inkludera båtplatser vid
planerande av nya stadsdelar kan ett båtvänligare Stockholm
skapas."
Handlingar i ärendet
 515520 (Godkänd - R 1) Motion om att utöka antalet
båtplatser i Stockholm
 BRO 2021/298-1.3 Motion om att utöka antalet båtplatser i
Stockholm
 BRO 2021/298-2 bilaga fritidsbåtars påverkan
 BRO 2021/298-3 §6 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Motion om att utöka antalet båtplatser i
Stockholm, KS 2021/626
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§7
Handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten
KS 2021/794
BRO 2021/283

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen avseende Handlingsplan
mot nedskräpning på land och i vatten.
Sammanfattning av ärendet
Trafiknämnden har tagit fram ett förslag på en handlingsplan för att
minska nedskräpning på land och i vatten. Nämnden ska också
utreda hur staden kan skapa en mer kostnadseffektiv och
kapacitetsstark avfallshantering och städning i parker. Bromma
stadsdelsförvaltning är positiv till handlingsplanen och välkomnar
bl.a. kommunikationsinsatser kring avfallshantering till
medborgarna. Genomförandet av vissa åtgärder som anges i
handlingsplanen innebär ökade kostnader för både för trafikkontoret
och stadsdelsförvaltningar. Detta budgetutrymme finns inte idag
och detta innebär att med given budgetram kommer inte alla
åtgärder att kunna genomföras, alternativt att ambitionsnivån får
justeras med hänsyn till tillgängligt budgetutrymme. Exempelvis är
tömningsfrekvenser, översyn av skräpkorgarnas storlek och
optimerade städintervall kostnadsdrivande, även om de kan ingå i
en kravspecifikation i samband med upphandling. Även
kommunikationsarbete kring nedskräpning saknar i vissa delar
finansiering.
Beslutgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Johan Paccamonti m.fl (M), Hanna Wistrand (L), Karl Persson
(MP) och Mari Moya (KD) lämnade ett särskilt uttalande:
"Den grönblå majoriteten ställer sig bakom förvaltningens svar på
samrådet och vill härutöver anföra följande:
Ökade insatser mot nedskräpning är en viktig faktor för att Bromma
ska vara en trygg och snygg stadsdel. Utöver de insatser som staden
redan gör och som förs fram i handlingsplanen ser vi det som viktigt
att hitta goda samarbeten med olika delar av det civila samhället.
Bromma stadsdel har under fler år samarbetat med stadsdelens
skolklasser för att genomföra en omfattande vårstädning vilken
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fallit väl ut. Det bör ses över om liknande initiativ kan göras bredare
i staden och fler gånger över året.
Vi välkomnar också att riksdagen nyligen fattat beslut om att det
ska kunna utdelas böter för ringa nedskräpning vilket gör att det blir
straffbart att skräpa ner med exempelvis cigarettfimpar eller
tuggummi. Fler verktyg för att komma åt nedskräpningen är alltid
välkomna."
Särskilt uttalande
Johan Heinonen m.fl (S) lämnade ett särskilt uttalande:
"Många stockholmare anser att nedskräpningen är ett stort problem
och många upplever dessutom att nedskräpningen har ökat. Det är
angeläget både för upplevelsen av vår stad och för miljön att
nedskräpningen minskar. Vi välkomnar därför förslaget till
handlingsplan mot nedskräpning, men konstaterar att den saknar
vissa delar.
En stor del av skräpet i det offentliga rummet utgörs av plast,
cigarrettfilter, portionspåsar för snus samt mat- och
dryckesförpackningar. I förslaget till handlingsplan kan vi läsa att
IVL Svenska Miljöinstitutet bedömer att nedskräpning är en av de
största källorna till mikroplast i miljön. Spridningsvägarna är främst
dagvatten, slam och avloppsvatten. Ändå innehåller
handlingsplanen ingenting om att samordna arbetet mot
nedskräpning med stadens skyfallshantering, arbetet för god
vattenstatus och dagvattenstrategin. Vi menar att detta måste skrivas
in i handlingsplanen.
Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur medför ökad
och mer intensiv nederbörd. Redan idag kan skyfall inträffa men
såväl frekvensen som regnmängderna förväntas öka i framtiden.
Eftersom stora spridningsvägar för mikroplast är dagvatten, slam
och avloppsvatten är det viktigt även ur denna aspekt att arbetet
med att minska nedskräpning och minska mikroplast samordnas
med stadens skyfallshantering, arbetet för god vattenstatus och
dagvattenstrategin.
Vi ser positivt på den långsiktiga planen att byta ut äldre
skräpkorgar mot större skräpkorgar och till komprimerande kärl.
Det minskar nedskräpningen och förbättrar stadsmiljön. Arbetet
med att byta ut äldre papperskorgar behöver påskyndas snarare än
att välanvända äldre papperskorgar tas bort på grund av bristande
underhållskapacitet.
Förslaget till handlingsplan tar även upp att staden i samråd med
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ska diskutera hur
nedskräpning vid återvinningsstationer kan minska. Vi välkomnar
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denna åtgärd. I kommunfullmäktige har vi länge påtalat att vi ser ett
ökat behov av åtgärder för att komma tillrätta med situationen vid
stadens återvinningsstationer och har även lämnat in en motion om
detta. Majoriteten har hittills inte tagit till sig av våra förslag, men
det gläder oss att frågan nu tas upp i förslaget till handlingsplan.
Idag upplever många stockholmare att återvinningsstationer är
nedskräpade, otrygga och otillgängliga. Även om
återvinningsstationerna inte drivs av staden utan av företag inom
återvinningsbranschen behöver staden ta ett ansvar för frågan
eftersom den har stor påverkan på vår stadsmiljö och
nedskräpningen. Staden behöver samla branschen och andra
relevanta aktörer för att förbättra situationen och tillgängligheten."
Handlingar i ärendet
 535974 (Godkänd - R 1) Handlingsplan mot nedskräpning
 BRO 2021/283-2.3 Handlingsplan mot nedskräpning på land
och i vatten 2021-2024
 BRO 2021/283-3 §7 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Handlingsplan mot nedskräpning på land
och i vatten
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§8
Biblioteksplan för Stockholms stad 2022-2025
KS 2021/850
BRO 2021/291

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen avseende Biblioteksplan för
Stockholm 2022-2025.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har fått i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan för
Stockholms stad. Här är världen större – Biblioteksplan 2016-2020,
vilken förlängts till 2021 på grund av pandemin, har varit
vägvisaren för bibliotekens arbete i Stockholm fram till nu. Mer
relevant än någonsin – Biblioteksplan 2022-2025 är
kulturnämndens förslag till ny biblioteksplan vilken ska vara
vägledande för bibliotekens verksamheter under de kommande fyra
åren. Förvaltningen ser därför positivt på det nya förslaget till
Biblioteksplan 2022-2025. Det är positivt med ett ökat fokus på nya
arbetssätt och en ökad digitalisering som ska kunna möta både en
förändrad efterfrågan och människors skiftande behov.
Förvaltningen vill samtidigt påtala behovet av ett nytt bibliotek i
Mariehäll. Det är viktigt att även utveckla bibliotek som har en
lokal anknytning och som är lätta att ta sig till.
Förslag till beslut
Johan Heinonen m.fl. (S) lämnade ett förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att
nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Johan Heinonen m.fl (S) reserverade sig till förmån för eget förslag
till beslut:
"Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
Att utbyggnaden av nodbibliotek inte får ske på bekostnaden av de
lokala biblioteken
Att barnlitteraturen delvis undantas från den gemsamma samlingen
Att däröver anföra följande
Förslaget på biblioteksplan för 2022-2025 är en genomarbetad och
gedigen produkt som bygger på ett arbetssätt där man lyssnat på
Stockholmarnas erfarenheter och behov av biblioteksverksamheten i
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staden. Biblioteksplanen är fylld av berättelser som visar på hur
viktigt biblioteket är som samhällsinstitution och hur stolta vi ska
vara över den fantastiska biblioteksverksamhet vi har idag.
Staden växer, biblioteksbesökarnas och läsarnas beteendemönster
har förändrats kraftigt över tid vilket fodrar att biblioteken behöver
anpassa sin verksamhet för att möta stockholmarna på ett bättre sätt.
Vi delar därför biblioteksplanens lovvärda ambition om att göra
biblioteken mer relevanta än någonsin och det finns ett behov av att
stärka bibliotekens förutsättningar för att klara av sitt oerhört
samhällsviktiga och omfattande uppdrag. Det handlar både om
stärkt finansiering och att ta kliv framåt för att Stockholms bibliotek
ska ligga i framkant nationellt och hålla högsta möjliga kvalitet.
Vi vill dock vara tydliga med att strategiska förflyttningar behöver
ske varsamt och med eftertanke. När biblioteken får ett förändrat
uppdrag på strukturell nivå måste man säkerställa att det inte sker
på bekostnaden av en likvärdig tillgång till biblioteken för alla
stockholmare oavsett utbildningsbakgrund eller var i staden man
bor.
När det gäller de nya strategiska förflyttningar som presenteras i
biblioteksplanen är vi i grunden positiva till förslagen, men vi ser att
det finns risker och utmaningar som utan noga avvägningar och
fullgod finansiering kan leda till oönskade effekter.
Från bibliotekets bestånd till stockholmarnas samling
Det finns flera vinster att göra när biblioteken går från ett lokalt
bestånd till en gemensam boksamling. En modern logistikkedja där
det blir lättare för användarna att beställa böcker kan innebära
förbättrad service och effektiviseringar av biblioteksverksamheten
där mängden transporter minskas och resurser frigörs till att
förbättra programverksamheten.
Däremot finns det problem och risker med att från lokala bestånd
till en så kallad flytande samling. För att en flytande samling ska
fungera fullt ut och stärka likvärdigheten behöver beteendemönstret
se liknande ut i hela staden, vilket inte är fallet idag. Om boende i
innerstaden i högre grad beställer och efterfrågar böcker av olika
kategorier än vad boende i våra ytterförorter gör kommer böcker att
koncentreras till biblioteken som ligger centralt. Det skulle vara
förödande.
Särskilt viktigt är det att barnböcker inte ingår i stadens
gemensamma bestånd utan att varje enskilt bibliotek har en
barnavdelning där böckerna ingår i det egna beståndet. Det finns
skäl till att fundera noggrant vilka andra typer av böcker som bör
ingå i bibliotekens egna bestånd för att motverka de negativa
sidorna med att ha en flytande samling.
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Från biblioteket mitt i byn till bibliotek i hela staden
Vi ställer oss i grunden positiva till att varje stadsdelsområde har ett
nodbibliotek som kan erbjuda ett bredare utbud av böcker och
programverksamhet. Däremot ställer vi oss starkt kritiska till att den
här utvecklingen sker på bekostnad av våra mindre lokala bibliotek.
Biblioteket mitt i byn har inte tappat relevans. Tvärt om menar vi att
ett levande lokalt bibliotek i närområdet är viktigare än någonsin.
Ett bemannat bibliotek med en god programverksamhet, särskilt för
barn och unga, ska vara hjärtat av våra lokalsamhällen där alla
medborgare känner sig välkomna. Den här mandatperioden har
samhällsservicen i staden försämrats på många platser, särskilt i
våra ytterförorter. En reducering av de lokala biblioteken skulle
vara ett dråpslag i det avseendet på många platser. Vi instämmer
tillfullo med förvaltningen om behovet av ett nytt bibliotek i
stadsdelen Mariehäll.
Vidare går och cyklar många barn och föräldrar till sitt lokala
bibliotek för att låna böcker. Hur många av dessa skulle ta sig till ett
nodbibliotek en eftermiddag efter förskolan när det lokala
biblioteket inte finns kvar eller har minskad tillgänglighet? Att
lägga ner, ta bort bemanningen eller reducera tillgängligheten till
dessa skulle skapa oerhört negativa effekter för barnens läsande,
läskunnighet och den lokala samhällsservicen som biblioteken är en
essentiell del av.
Biblioteksverksamheten har varit nedprioriterad under den här
mandatperioden och den blågröna majoriteten har inte ens klarat av
att finansiera en renovering av Stadsbiblioteket. Det är mycket
oroande givet den ökade kostnadsbild som en utbyggnad av
nodbiblioteken skulle innebära. Därför förutsätter vi att
biblioteksplanen möts upp av en stärkt finansiering som möjliggör
för utvecklingen av nodbiblioteken samtidigt som vi också stärker
våra lokala bibliotek.
Från kopieringsrum till samhällsuppdrag
Biblioteken är en plats som många olika typer av människor söker
sig till för ärenden som inte har med läsning eller utlån av medier av
olika slag att göra. Samhällsservicen som biblioteken erbjuder i
form av vägledning, stöd av olika slag och tillgång till datorer,
kopiatorer och wi-fi är mycket uppskattad och viktig för många
stockholmare.
Vi ställer oss positiva till att den här delen av bibliotekens
verksamhet lyfts upp i biblioteksplanen, men vi hade önskat att man
tog ett ytterligare kliv och föreslog att varje bibliotek också ska ha
ett medborgarkontor. På flera platser är bibliotek och
medborgarkontor samlokaliserade och vi anser att det finns goda
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skäl att höja ambitionsnivån för samhällsservicen för alla stadens
bibliotek.
Vidare anger biblioteksplanen att all verksamhetsutveckling bör
utgå från att utforma en så inkluderande verksamhet för så många
som möjligt. Biblioteket beskrivs som en plats som ska vara
inbjudande, trygg och tillgänglig för alla. En plats med tydlig
struktur för det trygghetsskapande arbetet - och med ett tydligt
uppdrag om att anpassa sig till användarnas behov. Exempelvis lyfts
Barnrättsperspektivet på ett tydligt sätt, men däremot lyser HBTQ+
perspektivet med sin frånvaro.
För att biblioteken fortsatt ska kunna bidra till att en stad som lever
upp till mänskliga rättigheter och mångfald så krävs det också att
det finns en bredd bland de prioriterade målgrupperna. Biblioteken
är samhällsviktig aktör och deras aktiva arbete för hbtq+ personer
kan göra stor skillnad för den enskilda att inkluderas i staden.
Svensk biblioteksförening har bland annat utformat en guide för
bibliotekens arbete med just hbtq+ frågor, med syfte att inspirera
verksamma inom bibliotekssektorn.
Där beskrivs bland annat vikten av ett medvetet inkluderande för att
bättre kunna skapa en miljö där alla känner sig välkomna, och
trygga. Dit når biblioteken genom kompetensutveckling och
normkritiska perspektiv som är viktiga inte vara för det direkta
arbetet i biblioteksrummen utan också vid marknadsföring,
rekrytering och planering. Att inkludera och synliggöra hbtq+
perspektivet i biblioteksutvecklingen, och prioritera det i
föreningens arbete, bör vara en självklarhet. Inte ens biblioteken är
fria från hot och våld, och vi har de senaste åren sett flera exempel
runt om i landet på när extrema krafter försöker inskränka de
mänskliga rättigheterna genom att påverka vilka flaggor som får
hängas upp mm."
Särskilt uttalande
Lillemor Samuelsson (V) lämnade ett särskilt uttalande:
Förslaget på biblioteksplan för 2022-2025 är en genomarbetad och
gedigen produkt som bygger på ett arbetssätt där man lyssnat på
Stockholmarnas erfarenheter och behov av biblioteksverksamheten i
staden. Biblioteksplanen är fylld av berättelser som visar på hur
viktigt biblioteket är som samhällsinstitution och hur stolta vi ska
vara över den fantastiska biblioteksverksamhet vi har idag.
Staden växer, biblioteksbesökarnas och läsarnas beteendemönster
har förändrats kraftigt över tid vilket fodrar att biblioteken behöver
anpassa sin verksamhet för att möta stockholmarna på ett bättre sätt.
Strategiska förflyttningar behöver dock ske varsamt och med
eftertanke. När biblioteken får ett förändrat uppdrag på strukturell
nivå måste man säkerställa att det inte sker på bekostnaden av en
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likvärdig tillgång till biblioteken för alla Stockholmare oavsett
utbildningsbakgrund eller var i staden man bor.
När det gäller de nya strategiska förflyttningar som presenteras i
biblioteksplanen är vi i grunden positiva till förslagen, men vi ser att
det finns risker och utmaningar som utan noga avvägningar och
fullgod finansiering kan leda till oönskade effekter.
Vi ställer oss grunden positiva till att varje stadsdel har ett
nodbibliotek som kan erbjuda ett bredare utbud av böcker och
programverksamhet. Däremot ställer vi oss starkt kritiska till att den
här utvecklingen sker på bekostnad av våra mindre lokala bibliotek.
Biblioteket mitt i byn har inte tappat relevans. Tvärt om menar vi att
ett levande lokalt bibliotek i närområdet är viktigare än någonsin.
Ett bemannat bibliotek med en god programverksamhet, särskilt för
barn och unga, ska vara hjärtat i våra lokalsamhällen där alla
medborgare känner sig välkomna.
Biblioteken är en plats som många människor söker sig till för
ärenden som inte har med läsning eller utlån av medier av olika
slag. Samhällsservicen som biblioteken erbjuder i form av
vägledning, stöd av olika slag och tillgång till datorer, kopiatorer
och wi-fi är mycket uppskattad och viktig för många stockholmare.
Vi ställer oss positiva till att den här delen av bibliotekens
kärnverksamhet lyfts upp i biblioteksplanen, men vi hade önskat att
man tog ett ytterligare kliv och föreslog att varje bibliotek också ska
ha ett medborgarkontor.
I övrigt hänvisar vi till det förslag som Vänsterpartiet m.fl.
presenterat i kulturnämnden."
Särskilt uttalande
Anders Edin (SD) lämnade ett särskilt uttalande:
"Sverigedemokraterna ser positivt på att det presenteras en plan för
bibliotekens framtid i Stockholms stad. Den centrala
utgångspunkten för alla bibliotek har varit och bör vara att vara en
plats för förkovring och kunskapsspridning. I tider av förändrade
konsumtions- och levnadsmönster är det av stor vikt att föra
diskussioner om hur vi kan bevara och värna centrala institutioners
roll i framtiden. Bibliotekens roll att bevara viktig litteratur och
blivit än mer viktigt då allt mer digitaliseras.
Biblioteken har en central roll att spela i att skapa mötesplatser och
erbjuda kunskap för de som annars kanske inte har tillgång till det.
Inte minst är det en avgörande resurs för de i behov av tekniskt stöd.
Stockholms stadsbibliotek är lika gammalt som den svenska
demokratin och Sveriges bibliotekstraditioner är en del av den
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svenska kulturen. I och med de samhällsutmaningar som den förda
politiken har skapat så ser vi att bibliotekens roll blir allt viktigare
att sprida kunskap om svensk kultur och historia till nya
generationer.
Vidare ställer vi oss skeptiska till förslaget om ”förtroendeöppet”,
ett koncept som syftar till att hålla biblioteken öppna utan
närvarande personal, då stadens bibliotek har haft problem med
ungdomsgäng som bidragit till en otrygg och ogästvänlig miljö för
övriga besökare."
Handlingar i ärendet
 538145 (Godkänd - R 1) Biblioteksplan för Stockholm 20222025
 BRO 2021/291-1.3 Mer relevant än någonsin Biblioteksplan 2022-2025
 BRO 2021/291-2 §8 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Biblioteksplan för Stockholms stad 20222025
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§9
Remiss Promemorian - Professionsprogram för rektorer,
lärare och förskollärare, KS 2021/986
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BRO 2021/354

Beslut
Bromma stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat promemorian Professionsprogram
för rektorer, lärare och förskollärare U2021/03373 från
utbildningsdepartementet. Remissvar ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast 2021-09-24. I promemorian föreslås att ett
nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
ska inrättas. Programmet består av två delar – en nationell struktur
för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare samt
ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare respektive
förskollärare. Ändringarna i skollagen och den nya förordningen om
nationellt professionsprogram föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
Förvaltningen ställer sig som helhet positivt till förslaget om ett
professionsprogram i syfte att öka förskolläraryrkets
attraktionskraft. En nationell struktur för kompetensutveckling där
utbud anpassas och utvärderas kontinuerligt är positivt och
inrättandet av ett meriteringssystem möjliggör för förskollärare att
få ett erkännande att de är skickliga i sin yrkesroll. Vissa delar kring
meriteringssystemet uppfattar förvaltningen som problematisk. Det
gäller kvalifikationen av vilka förskolor som ses som extra
utmanande och att det finns en risk att de förskolor som inte ingår i
de socioekonomiskt svaga områdena kommer ha svårare att
rekrytera nyexaminerade förskollärare då det tar längre tid att nå
meritering i ett sådant område. Även den del som berör de
kollegiala bedömningarna kan utifrån ett barnperspektiv vara en
utmaning om det innebär att närvaron med barnen minskar. I övrigt
ställer sig förvaltningen i stort positivt till en modell där
verksamheten är en del av meriteringsförfarandet.
Beslutgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 537807 (Godkänd - R 1) Remissvar professionsprogram
 BRO 2021/354-1.2 Promemorian - Professionsprogram för
rektorer, lärare och förskollärare
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BRO 2021/354-2 §9 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Remiss Promemorian - Professionsprogram
för rektorer, lärare och förskollärare, KS 2021/986
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§ 10
Remiss serveringstillstånd - Brödernas Bromma
Svar på remiss från Socialförvaltningen, Tillståndsenheten
dnr 9.1.1-6563/2021
BRO 2021/366

Beslut
Bromma stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Brödernas Bromma ansöker om stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag kl. 11:00-01:00.
De ansökta alkoholdryckerna är spritdryck, starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker. Brödernas Bromma är belägen på
Bergslagsvägen 268 i Norra Ängby. Stadsdelsförvaltningen finner
inte att serveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon
nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför
stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/366-5 (Godkänd - R 1) Remiss serveringstillstånd
- Brödernas Bromma
 BRO 2021/366-3 §10 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Remiss serveringstillstånd - Brödernas
Bromma
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§ 11
Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen
kvartal 2, 2021
BRO 2021/77

Beslut
Nämnden tar emot redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Avdelning Äldreomsorg i Bromma har för kvartal 2, 2021
rapporterat totalt 61 individrapporter till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) avseende beslut som ej verkställts inom tre månader.
Av dessa avsåg 42 beslut med avbrott i verkställigheten där
biståndet inte åter verkställts inom tre månader, resterande 19 gällde
beviljade insatser som inte verkställts inom 3 månader. En stor del
av besluten gällde avbrott i verkställigheten med anledning av
pågående covid-19-pandemi. Några beslut har inte kunnat
verkställas inom tre månader på grund av att den enskilde valt att
tacka nej till de erbjudanden som getts.

Handlingar i ärendet
 535967 (Godkänd - R 1) Redovisning av ej verkställda beslut
inom äldreomsorgen kvartal 2 2021
 BRO 2021/77-2 §11 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Redovisning av ej verkställda beslut inom
äldreomsorgen kvartal 2, 2021
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§ 12
Redovisning av ej verkställda beslut inom socialtjänst
och fritid kvartal 2
Ej verkställda beslut för kvartal 2
BRO 2021/76

Beslut
Bromma stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger den
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner har enligt 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), en
skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som
ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård- och
omsorg (IVO), kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige.
Samma rapporteringsskyldighet gäller enligt 28 f-h §§ lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), gynnande beslut
enligt 9 § LSS. Under kvartal 2 för 2021 hade avdelning
Socialtjänst och fritid 28 beslut som inte verkställts inom tre
månader, varav sju inom område socialpsykiatri och missbruk och
21 inom område funktionsnedsättning. Av dessa beslut har totalt
noll avslutats utan verkställighet och fyra beslut verkställts under
kvartal 2. Sex av de ej verkställda besluten har varit direkt covid-19
relaterade, exempelvis i form av att den enskilde har tackat nej på
grund av oro.
Handlingar i ärendet
 539444 (Godkänd - R 1) Ej verkställda beslut socialtjänst
och fritid
 BRO 2021/76-2 §12 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Redovisning av ej verkställda beslut inom
socialtjänst och fritid kvartal 2
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§ 13
Anmälningsärende – inkomna rapporter och beslut enligt
Lex Sarah, SoF och ÄO
Underrubrik
BRO 2021/14

Beslut
Nämnden lägger ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisningen avser inkomna lex Sarah-rapporter från
verksamheter i egen regi, information om rapporter från
verksamheter som drivs i enskild regi samt beslut enligt lex Sarah.
Redovisningen avser perioden 2021-08-07 – 2021-09-06.

Handlingar i ärendet
 539271 (Godkänd - R 1) Sammanställning av lex Sarah
 537821 SDN 2021-09-23 Inkommen lex Sarah beslutsärende
 537818 SDN 2021-09-23 Inkommen lex Sarah anmälningsärende
 BRO 2021/14-13 §13 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Anmälningsärende - inkomna rapporter och
beslut enligt Lex Sarah, SoF och ÄO
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§ 14
Inkomna rapporter och protokoll
BRO 2021/13

Beslut
Nämnden lägger ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Postlista 2021-08-24 - 2021-09-19
Handlingar i ärendet
 547420 Inkomna rapporter och protokoll september
 BRO 2021/13-9 §14 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Inkomna rapporter och protokoll
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§ 15
Anmälan av delegationsbeslut
BRO 2021/2

Beslut
Nämnden lägger ärendet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 545411 Anmälan
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§ 16
Förvaltningsgruppens protokoll
BRO 2021/8

Beslut
Nämnden lägger protokollen till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/8-14 Protokoll - Förvaltningsgruppen nr 11 202108-19
 BRO 2021/8-15 protokoll 16 sep 21
 BRO 2021/8-16 §16 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Förvaltningsgruppens protokoll
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§ 17
Protokoll från Pensionärsrådet
BRO 2021/5

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 545114 Protokoll Pensionärsråd BRO 210913
 BRO 2021/5-18 §17 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Protokoll från Pensionärsrådet
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§ 18
Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor
BRO 2021/9

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 545422 Protokoll Brommas råd för funktionshinderfrågor
2021-09-14_
 BRO 2021/9-9 §18 den 23 september 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor
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§ 19
Nämndens och förvaltningens frågor
Beslut
Skrivelse från Vänsterpartiet
Lillemor Samuelsson (V) överlämnade en skrivelse till nämnden
angående utvecklingsarbetet i Mariehäll.
Beslut
Nämnden tog emot skrivelsen.
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§ 20
Sociala delegationens protokoll
Beslut
Nämnden lägger protokollen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från den 31 augusti och den 16 september 2021.
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§ 21
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2021/380
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§ 22
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2021/379
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§ 23
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2021/391
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