Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Protokoll nr 12/2021
Sida 1 (43)
2021-10-28

Protokoll 12/2021
fört vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
sammanträde torsdagen den 28 oktober 2021 kl. 18:3020:10, Slakthusplan 8 A, Johanneshov
Ledamöter

Gustav Johansson (M) Ordförande
Veronica Palm (S) Vice ordförande
Henrik Virro (M)
Erika Wing (M)
Jonas Nilsson (M)
Urban Rybrink (L)
Ola Gabrielson (MP)
Christina Peterson (C)
Bo Hansson (S)
Gisela Norrman (S)
Hassan Jama (V)
Lena Rydblom (V)
Tobias Karlsson (SD)

Ersättare

Kristiina Katajikko (M)
Camilla Hane (M)
Björn Wredberg (M)
Aura Baila (M)
Nadin Fakhro (L)
Nickie Excellie (MP)
Elisabet Abelson (C)
Mikael Hörnkvist (S)
Halahen Zaidane (S)
Simon Pittuco (V)
Margareta Olofsson (V)
Inge Pihlström (SD)
Lisa Palm (FI)

Övriga närvarande

Anders Carstorp Stadsdelsdirektör
Anna Larsson Avdelningschef §§1-25
Karin Åberg Avdelningschef §§1-25
Veronica Starck Avdelningschef §§1-25
Jeanette Holmqvist Avdelningschef
Leif Kananen Avdelningschef §§1-25
Kersti Tagesson Avdelningschef §§1-25
Linnea Kleiner Tjänsteman §§1-25
Magnus Hillborg Nämndsekreterare

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Carina Idenfors Enhetschef §§1-25
Pernilla Pettersson Personalföreträdare §§1-25
Justerare

Gustav Johansson (M), Veronica Palm (S)

Datum för justering

2021-11-02

Paragraf

§§1-29

Sekreterare

Magnus Hillborg

Protokoll nr 12/2021
Sida 2 (43)
2021-10-28

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Protokoll nr 12/2021
Sida 3 (43)
2021-10-28

ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16

§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23
§24
§25
§26
§27

Val av justerare och dag för justering
Fastställande av dagordning
Medborgarförslag – Fler badstegar till badbryggor i
Årstaviken
Medborgarförslag - Ny färg till snigeln, Snigelparken
Årsta
Skrivelse om Handelsvägen
Skrivelse om ledsagarservice och ledsagning för
synskadade
Skrivelse om Upprusta Rågdalens parklek och bygg
plaskdamm
Skrivelse om Ungdoms- och gängkriminalitetSvar på
skrivelse från (M), (L), (MP) och (C)
Månadsrapport september 2021
Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS för kvartal 2 år 2021
Uppföljning av parkskötsel i Enskede-Årsta-Vantör
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
delegationsordning - ÄRENDET UTGICK
Pensionärsrådets och funktionshinderrådets
sammanträden
Remiss av Motion om en sammanhållen strategi för
bad, båt, fiske och strandpromenader i Stockholm
Remiss av Motion om fördjupat medborgardeltagande
i förtätningsprojekt
Remiss av Stockholms stads kvalitetsprogram –
Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation
och digitalisering
Remiss av Handlingsplan för klimatanpassning av
Stockholms stad
Remiss av Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
Remiss av Cykelstaden - cykelplan för Stockholm
2021
Remiss av Ansökan om serveringstillstånd, Brödernas
Globen
Remiss av Ansökan om serveringstillstånd,
Engelbrekts Cafe & Deli
Förskoleundersökningen 2021
Stadsdelsdirektörens information
Anmälningsärenden
Nämndens frågor
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

§28
§29

Protokoll nr 12/2021
Sida 4 (43)
2021-10-28

Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av sociala delegationens protokoll

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Protokoll nr 12/2021
Sida 5 (43)
2021-10-28

§1
Val av justerare och dag för justering
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd utsåg vice ordförande
Veronica Palm (S) att tillsammans med ordföranden Gustav
Johansson (M) justera dagens protokoll.
Justering sker tisdagen den 2 november 2021.
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§2
Fastställande av dagordning
Ärende 12 ”Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
delegationsordning” utgick.
I övrigt fastställde Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd den
utsända dagordningen.
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§3
Medborgarförslag – Fler badstegar till badbryggor i
Årstaviken
Svar på medborgarförslag
EÅV 2021/453

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har mottagit ett
medborgarförslag gällande montering av flera stegar på två bryggor
vid Årstaviken. I medborgarförslaget beskrivs att de två bryggorna
enbart har en stege per brygga och det finns risk att det bildas kö vid
stegarna när många vill bada samtidigt.
Bryggorna anlades 2014 som solbryggor och är inte tänkta att
användas som badbryggor. Stegarna är enbart tänkta att användas
som räddningsstege.
Årstaviken är en hårt trafikerad farled som trafikeras av privat så
väl som kommersiella båtar och fartyg. Förvaltningen anser att
montering av ytterligare en badstege skulle uppmuntra till bad kring
bryggorna och risken för att få ut badande i farleden skulle öka och
därmed risken för olyckor.
Förvaltningen utreder för närvarande möjligheten att placera en
badplats längs med Årstaviken på Årsta-sidan. Under de senaste två
badsäsongerna har förvaltningen tagit vattenprover som analyserats
med avseende på E.coli och enterokocker. Under hösten kommer
resultatet sammanställas och en bedömning på eventuellt lämplighet
som badplats kommer att göras.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/453-4 Tjänsteutlåtande - Medborgaförslag, Fler
badstegar till badbryggor i Årstaviken
 EÅV 2021/453-3 Medborgarförslag - Fler badstegar till
badbryggorna i Årstaviken, maskad
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§4
Medborgarförslag - Ny färg till snigeln, Snigelparken
Årsta
Svar på medborgarförslag
EÅV 2021/407

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
En boende i Årsta har skrivit ett medborgarförslag om att
Snigelskulpturen i Snigelparken i Årsta ska målas om i olika färger.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att måla om
Snigelskulpturen. Eftersom den är upphovsrättsskyddad behöver
den målas om enligt originalutförandet.
Om förvaltningen inte lyckas ta reda på originalfärgen för
Snigelskulpturen, föreslår förvaltningen att den målas om i samma
kulör som den har idag.
Oavsett färgval, föreslår förvaltningen att feriearbetande ungdomar
målar om skulpturen under sommaren 2022.
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
medborgarförslaget.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/407-4 Tjänsteutlåtande - Ny färg till Snigeln,
Snigelparken Årsta
 EÅV 2021/407-3 Medborgarförslag - Ny färg till snigeln,
Snigelparken i Årsta maskad
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§5
Skrivelse om Handelsvägen
Svar på skrivelse från Veronica Palm m.fl. (S)
EÅV 2021/393

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Veronica Palm m.fl. (S) har skickat in en skrivelse som föreslår att
förvaltningen ska utreda möjligheterna att ta lägenheter på
Handelsvägen 186 i anspråk så att de kan användas av personer med
funktionsnedsättningar.
Förvaltningen bedömer att gruppboenden eller servicebostäder
enligt LSS och SoL inte är lämpligt i byggnaden, eftersom det redan
finns ett gruppboende där, och institutionsmiljöer ska undvikas för
denna typ av bostäder.
Förvaltningen har idag inget behov av fler försöks- och
träningslägenheter, så det är inte aktuellt att ta lägenheter i anspråk
för detta syfte på Handelsvägen 186.
Eftersom ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde i
augusti, har förvaltningen förtydligat att det inte finns något behov
av försöks- och träningslägenheter, samt att bostadsförmedlingen
ansvarar för förtursförmedling av bostäder till personer med
funktionsnedsättningar.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/393-4 Tjänsteutlåtande - Skrivelse om
Handelsvägen
 EÅV 2021/393-1 Skrivelse om Handelsvägen
 EÅV 2021/393-3 §6 den 26 augusti 2021, Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsnämnd Skrivelse om Handelsvägen
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§6
Skrivelse om ledsagarservice och ledsagning för
synskadade
Svar på skrivelse från Socialdemokraterna (S)
EÅV 2021/570

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat en skrivelse till nämnden med fem
frågor om ledsagning och ledsagarservice för synskadade.
Socialdemokraterna uttrycker en oro för synskadade och att
personer inom målgruppen inte får tillräckligt stöd i form av
ledsagning och ledsagarservice.
Förvaltningen beskriver vilka rutiner som finns för att bedömningen
av behov av insatser ska vara så jämlik och rättssäker som möjligt.
Handläggare och chefer har gått stadens utbildning om att utreda
behov av ledsagning och ledsagarservice.
Socialdemokraterna vill också veta hur synskadade får information
om ledsagning och ledsagarservice. Förvaltningen kan dela ut
information i olika anpassade format och ger även muntlig
information.
Utifrån skrivelsen har förvaltningen lyft med handläggarna vilka
informationsmöjligheter som finns för att säkerställa att personer
som har behov anpassat informationsmaterial får det.
Särskilt uttalande
Veronica Palm m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V) lämnade ett
gemensamt särskilt uttalande:
Vi tackar för förvaltningen svar. Vi tycker det är bra att det med
anledning av skrivelsen har lyfts med handläggarna vilka
informationsmöjligheter som erbjuds för att säkerställa att
information ges till de som har behov av anpassat
informationsmaterial.
Vi är angelägna om att de synskadade i stadsdelen får stöd i den
omfattning som Kommunfullmäktige avsett. Vi har fått rapport från
Synskadades riksförbud att detta inte uppnås i praktiken. De har
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gett oss exempel på hur det är lagens minimumkrav som tycks
utgöra riktmärket och inte riktlinjerna.
En blind person i stadsdelen fråntogs helt sin ledsagning med
hänvisning till att personen, i deras tycke, erhöll lagens
minimumkrav på skälig levnadsnivå. Detta trots uppenbara
svårigheter att förflytta sig, ta promenader och bryta sin isolering
till hemmet. Förvaltningsrätten underkände förvaltningens beslut
och den enskilde fick sina tillbaka 5 timmars ledsagning. Domstolen
konstaterade att den gravt synskadade inte fick socialtjänstlagens
minimumkrav tillgodosedda.
Vi vill att ledsagning ska ske med utgångspunkt i individens behov
och utformas så den stärker den enskildes förmåga att leva ett
självständigt liv.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom socialdemokraternas och
vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/570-2 Tjänsteutlåtande - Skrivelse om
Ledsagarservice och ledsagning för synskadade
 EÅV 2021/570-1 Skrivelse om "Ledsagarservice och
ledsagning för synskadade".

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Protokoll nr 12/2021
Sida 12 (43)
2021-10-28

§7
Skrivelse om Upprusta Rågdalens parklek och bygg
plaskdamm
Svar på skrivelse från (S), (V) och (Fi)
EÅV 2021/571

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
En skrivelse har skickats in till förvaltningen, där
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vill
veta hur förvaltningen ser på parkleken Rågdalens utveckling.
Författarna av skrivelsen anser att parkleken fyller en viktig
funktion, men att den är i behov av upprustning.
De två frågor som författarna av skrivelsen vill att förvaltningen
besvarar är vilka planer som finns för parkleken i Rågdalen och om
det är möjligt att vidareutveckla parkleken, med till exempel en
plaskdamm.
Förvaltningen håller med författarna till skrivelsen om att
Rågdalens parklek är viktig för Rågsved. Parklekar fyller flera olika
syften, främst för barn och unga, men det är även en plats där
föräldrar kan träffas och lära känna varandra.
Förvaltningen lyfter att några åtgärder är inplanerade, bland annat
en upprustning av basketplanen samt ett upprustningsprojekt för
Bäverdalens bollplan, som Idrottsförvaltningen genomför.
Frågan om en plaskdamm i Hagsätra eller Rågsved föreslår
förvaltningen kan behandlas inom ramarna för kommande
detaljplanearbeten i Fokus Hagsätra- Rågsved.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/571-2 Tjänsteutlåtande - Skrivelse om upprusta
Rågdalens parklek och bygg plaskdamm
 EÅV 2021/571-1 Skrivelse om "Upprusta Rågdalens parklek
och bygg plaskdamm"
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§8
Skrivelse om Ungdoms- och gängkriminalitetSvar på
skrivelse från (M), (L), (MP) och (C)
EÅV 2021/574

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen har svarat på en skrivelse om
stadsdelsförvaltningens hantering av ungdomskriminalitet med
särskilt fokus på gängkriminalitet. Skrivelsen till förvaltningen kom
från Gustav Johansson med flera (M), Urban Rybrink (L), Ola
Gabrielsson (MP) och Christina Peterson (C). De skriver att det
kommit en ny rapport från Brottsförebyggande rådet där Sverige
ligger i topp i Europa när det kommer till dödsskjutningar.
Skribenterna önskar svar på flera frågor utifrån rapporten. Hur
utvecklingen av gängkriminalitet kommer att se ut framöver är svårt
att svara på eftersom utvecklingen är beroende av ett flertal
faktorer.
Förvaltningen arbetar aktivt med ungdoms- och gängkriminalitet,
både i förebyggande syfte och med mer akuta åtgärder.
Förebyggande arbete finns till exempel i form av det nystartade
Losam-projektet som drivs tillsammans med Skarpnäck
stadsdelsförvaltning där syftet är att fånga upp och uppmärksamma
barn 10-15 år som uppvisar ett begynnande riskbeteende.
Ingen person under året som sökt insats för avhopp har avslagits. I
de fall insatser som SIG eller MST inte har god effekt kan det bli
aktuellt att använda tvångslagstiftning, LVU.
Förvaltningen har även en avstämning veckovis med polisen om
vad som har hänt och vad som är på gång i de olika stadsdelarna
inom Enskede-Årsta-Vantör.
Särskilt uttalande
Veronica Palm m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V) lämnade ett
gemensamt särskilt uttalande:
Vårt område har drabbats av en dödsskjutning sedan den här
skrivelsen lämnades in. Det är inte första gången och förmodligen
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inte den sista. Det går inte med ord att beskriva den smärta
anhöriga nu brottas med. Men våld, kriminalitet och gängrelaterad
brottslighet påverkar hela lokalsamhället och de som lever sina liv i
skuggan av det.
Självklart ska brott beivras och lagöverträdare lagföras. Vapen,
narkotika och gängkriminalitet måste utrotas. Men hårdare tag och
strängare straff räcker inte. Polisen besked när de träffade stadens
främsta företrädare var tydligt ”Det viktigaste ni kan göra är att
satsa på reellt förebyggande arbete – skola och förskola.”
Skola och en fullgjord utbildning är det främsta skyddsfaktorn för
att inte dras in i kriminalitet eller social utsatthet. Polis, socialtjänst
och civilsamhället har under flera år tryckt på vikten av
förebyggande åtgärder. Det är därför med sorg vi kan konstatera
att stadshusmajoritetens skolbudget år efter år innehåller
besparingar på förskola och grundskola samt nedskärningar inom
budgeten för barn, kultur och fritid. Majoriteten väljer istället att
framförallt satsa pengarna på kortsiktiga förändringar av typen
kameraövervakning, ordningsvakter osv - som gott så kan behövas i
vissa fall - men är långt ifrån en lösning på det stora
samhällsproblemet vi står mitt i.
Om vi ska komma tillrätta med problemen och ge varenda en av oss
som bor här en trygg hemmiljö måste vi orka satsa på det som ger
långsiktiga och beständiga resultat. Vi saknar den ambitionen i
majoritetens budget och priset för de misslyckandet betalas av de av
barn och unga som växer upp i våra mer eftersatta förorter. Klarar
man inte att genomföra en analys som sträcker sig längre än vad
man ska göra för att hantera den akuta situationen, så kommer man
aldrig klara utmaningen att lösa problemen i grunden.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom socialdemokraternas och
vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande.
Särskilt uttalande
Tobias Karlsson (SD) lämnade ett särskilt uttalande:
Vi tackar för förvaltningens svar på skrivelse från (M), (L), (MP)
och (C).
Fältassistenter är en viktig pusselbit i det förebyggande arbetet mot
ungdomskriminalitet. Därför anser vi att de förtjänar ett särskilt
omnämnande. De arbetar förebyggande och uppsökande med
ungdomar, deras föräldrar och övriga nätverk. Det uppsökande
arbetet syftar till att tidigt upptäcka riskfaktorer och riskbeteenden
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hos och kring ungdomar i åldern 12-17 år i stadsdelsområdet.
Arbeten för fältassistenter gäller oavsett om det är kriminalitet,
psykiskt mående eller annat som ligger bakom riskbeteenden. De
erbjuder dels egna insatser och dels hänvisar de ungdomarna till
tidiga insatser och stöd i samverkan med andra aktörer i området.
Under de senaste åren har fältassistenterna gjort fler
orosanmälningar till socialtjänsten än tidigare. Det är positivt om
det beror på förbättrade rutiner hos förvaltningen snarare än att
det blivit fler barn att känna oro för. Vi Sverigedemokrater är dock
inte övertygade om att så är fallet och efterlyser därför bättre
statistik över orosanmälningarna.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/574-2 Tjänsteutlåtande - Skrivelse om Ungdomsoch gängkriminalitet
 EÅV 2021/574-1 Skrivelse om "Ungdoms- och
gängkriminalitet"
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§9
Månadsrapport september 2021
EÅV 2021/136

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport
för september 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.
Sammanfattning av ärendet
För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott
om 5,4 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet i prognosen
förklaras främst av att reglerna för statsbidrag generalschablon
ändrats inför 2021. De nya reglerna innebär att medel förvaltningen
fonderade sedan två år tillbaka måste bokföras som intäkter 2021.
Om intäkterna inte motsvaras av ökade kostnader redovisas detta
som ett positivt resultat i prognosen under verksamhetsområdet
Nämnd och administration.
Osäkerhetsfaktorer finns fortsatt med bakgrund utav pandemin. Det
gäller främst äldreomsorgen samt tilldelning av statsbidrag.
Förvaltningen följer ekonomins utveckling inom varje
verksamhetsområde noga.
Särskilt uttalande
Veronica Palm m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V) lämnade ett
gemensamt särskilt uttalande:
Vi är bekymrad över den kraftiga avvikelse i individ- och
familjeomsorg, som går att härleda till fler SIS-placeringar och
lägre tid på jourhem. Kostnader som dessa är effekten av ett
samhälle som inte ser och tar ansvar för varje barn. Med bättre
stöd tidigt runt barn och familjer, och med en robustare generell
välfärd hade flera av dessa kostnader kunnat undvikas. Det blir dyrt
att vara snål, inte minst för de barn och familjer som drabbas.
Vi vill också påpeka att det som håller budgeten i balans är de
kraftiga och riktade statliga bidrag som regeringen anslagit för att
den ekonomiska mildra effekten av pandemin.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom socialdemokraternas och
vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande.
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Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/136-16 Tjänsteutlåtande - Månadsrapport
september 2021
 EÅV 2021/136-16.1 Bilaga Ekonomisk uppföljning
September
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§ 10
Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS för kvartal 2 år 2021
EÅV 2021/505

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger förvaltningens
redovisning av rapporteringen till IVO av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2021 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden fattar beslut om insatser till enskilda invånare
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd till vissa
funktionshindrade (LSS).
Enligt SoL och LSS ska kommuner redovisa de gynnande beslut om
insatser enligt respektive lagstiftning som inte har kunnat
verkställas inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO). Rapporteringsskyldigheten gäller även
tidigare rapporterade ärenden som ännu inte har verkställts under
närmast föregående kvartal.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning redovisar kvartalsvis
till stadsdelsnämnden de ej verkställda besluten som förvaltningen
rapporterat till IVO.
Under det andra kvartalet 2021 har 44 beslut om insatser från
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inte verkställts inom tre
månader. Det berodde främst på att individerna tackat nej till sina
erbjudanden.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/505-4 Tjänsteutlåtande - Rapportering till IVO av
ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2021
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§ 11
Uppföljning av parkskötsel i Enskede-Årsta-Vantör
Redovisning
2018/001001

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som uppföljning av
parkskötseln.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd uppdrar till
förvaltningen att påbörja arbetet med att ta fram ett nytt
förfrågningsunderlag.
Sammanfattning av ärendet
Denna uppföljning gäller den upphandlade entreprenören för
parkskötsel Cemi AB. Under sitt andra år som skötselansvariga för
Enskede-Årsta-Vantör har dessa haft uppenbara brister. Detta har
lett till att kvalitetspengen inte har betalats ut. Kvalitetspeng innebär
att stadsdelsförvaltningen i enlighet med kontrakten håller inne en
summa motsvarande 10 procent av kontraktssumman.
Kvalitetspengen utbetalas om beställaren anser att föreskrivna
kvalitets- och miljökrav till fullo har uppfyllts av entreprenören. Vid
mer är 10 dokumenterade fel per kontraktsområde utgår ingen s.k.
kvalitetspeng för avtalsåret.
För att uppnå en godtagbar kvalité på parkskötseln krävs fortsatta
kontroller samt regelbundna bygg- och ombudsmöten. Efter
omorganisation som Cemi gjorde under hösten 2020 har en
avsevärd kvalitetshöjning skett men inte tillräcklig för att
kvalitetspengarna ska kunna delas ut.
Cemi AB motsäger sig en förlängning av avtalet efter 30 september
2022 då man anser att förvaltningen ställer för höga krav i
entreprenaden.
Stadsdelsförvaltningen delar inte uppfattningen att kraven har höjts
utan menar att det snarare handlar om entreprenörens egen förmåga
att hålla sina kostnader inom det anbud entreprenören själv lämnade
i samband med upphandlingen.
Handlingar i ärendet
 2018/001001-17 Tjänsteutlåtande - Uppföljning av
parkskötsel i Enskede-Årsta-Vantör
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Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
delegationsordning - ÄRENDET UTGICK
Tillägg i delegationsordningen
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Ärendet utgår.
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§ 13
Pensionärsrådets och funktionshinderrådets
sammanträden
Beslut om att återuppta sammanträden
EÅV 2020/179

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd återupptar
pensionärsrådets sammanträden och funktionshinderrådets
sammanträden.
2. Tidigare beslut från den 21 april 2020 om att tillsvidare
ställa in pensionärsrådets sammanträden och
funktionshinderrådets sammanträden upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Den 29 september 2021 inledde regeringen det fjärde och näst sista
steget i att avveckla de restriktioner som införts i Sverige under
coronapandemin. Med anledning av detta behöver pensionärsrådets
och funktionshinderrådets sammanträden öppnas upp igen.
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
återupptar pensionärsrådets och funktionshinderrådets
sammanträden.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2020/179-3 Tjänsteutlåtande - pensionärsrådet och
funktionshinderrådet
 EÅV 2020/179-1 Beslut om att tillsvidare ställa in
pensionärsrådets och funktionshinderrådets sammanträden
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§ 14
Remiss av Motion om en sammanhållen strategi för bad,
båt, fiske och strandpromenader i Stockholm
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/602
EÅV 2021/561

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har skrivit en motion, där de föreslår att staden
tar fram ett program för rekreation och friluftsliv, och vattenburen
rekreation ska vara en del i detta.
Förvaltningen konstaterar att det redan finns en strategi för
friluftsliv, som är ett komplement till stadens idrottspolitiska
program. Mot detta som bakgrund anser förvaltningen att ett nytt
program inte behöver utvecklas.
En effekt av pandemin är att invånare i större grad har vistats i de
offentliga miljöerna jämfört med tidigare. Om detta är en trend som
kommer att hålla i sig, anser förvaltningen att strategin för friluftsliv
kan behöva revideras.
Yrkanden
Veronica Palm m.fl. (S) yrkade att nämnden ska biträda motionen.
Gustav Johansson (M) yrkade att nämnden ska besluta i enlighet
med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Gustav Johansson (M) ställde Veronica Palms m.fl.
(S) yrkande mot sitt eget yrkande och fann att nämnden beslutar i
enlighet med hans eget förslag.
Reservation
Veronica Palm m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande.
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Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/561-2 Tjänsteutlåtande - Remiss av Motion om
en sammanhållen strategi för bad, båt, fiske och
strandpromenader i Stockholm
 EÅV 2021/561-1.1 Motion om en sammanhållen strategi för
bad, båt, fiske och strandpromenader i Stockholm
 EÅV 2021/561-1 Följebrev Motion om en sammanhållen
strategi för bad, båt, fiske och strandpromenader i
Stockholm, KS 2021/602
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§ 15
Remiss av Motion om fördjupat medborgardeltagande i
förtätningsprojekt
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/758
EÅV 2021/591

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
I motionen från Sverigedemokraterna skriver de att motstånd mot
byggplaner till viss del kan förklaras av att invånare inte har
möjlighet att i tidiga skeden påverka utformning och struktur av
planerad förtätning.
De föreslår att enkäter och workshops med invånare ska
genomföras i tidiga skeden, som hanterar frågor kopplat till
stadsbyggnadsprojekt. Exempel från motionen på frågor som kan
tas upp är vad invånare saknar i sitt område, hur trygghet utmed
gator och stråk kan förbättras samt önskemål om skala, struktur,
material, färg och utformning av byggnader.
Förvaltningen anser att det som motionen föreslår redan hanteras
inom stadens befintliga arbetssätt.
Yrkande
Tobias Karlsson (SD) yrkade
1. att nämnden ska bifalla motionen i sin helhet samt
2. att därutöver anföra
En motion från Sverigedemokraterna har inkommit till
stadsdelsnämnden syftande till att fördjupa medborgardeltagandet i
förätätningsprojekt och därigenom öka invånarnas demokratiska
inflytande vid bebyggelse.
Sverigedemokraterna leds av en stark tro på att medborgarna i
högre utsträckning än idag ska kunna komma till tals och forma sin
egen vardag genom delaktighet i politiska beslut som berör dem
själva och deras närområde. I detta fall anser vi att ett fördjupat
medborgardeltagande vid förtätningsprojekt är ett steg i rätt
riktning – mot ett mer demokratiskt Stockholm, vilket bör betraktas
som ett ändamål i sig.
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Förvaltningen påpekar i sitt uttalande att kvinnor som grupp inte
särskiljs av motionen. Detta grundar sig i att vi anser
särrättigheter, i öppna politiska processer där samtliga är
välkomna att delta och lyfta sina frågor på agendan, är onödigt och
av liten betydelse. Vi är övertygade om att de allra flesta
stockholmare har åsikter och idéer om hur staden ska utvecklas,
och anser att alla perspektiv bör vägas in.
Yrkande
Gustav Johansson (M) yrkade att nämnden ska besluta i enlighet
med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Gustav Johansson (M) ställde Tobias Karlssons (SD)
yrkande mot sitt eget yrkande och fann att nämnden beslutar i
enlighet med hans eget förslag.
Reservation
Tobias Karlsson (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/591-2 Tjänsteutlåtande - Remiss av Motion om
fördjupat medborgardeltagande i förtätningsprojekt
 EÅV 2021/591-1.1 Remissunderlag - Motion om fördjupat
medborgardeltagande i förtätningsprojekt
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§ 16
Remiss av Stockholms stads kvalitetsprogram –
Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och
digitalisering
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/866
EÅV 2021/742

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat Stockholms stads kvalitetsprogram
och tillhörande riktlinje för informationssäkerhet för synpunkter.
Programmet innehåller en beskrivning av förhållningssätt och
fokusområden för kvalitetsutveckling. Kvalitetsarbetet ska
kännetecknas av ständiga förbättringar, innovation och
digitalisering.
Förvaltningen är positiv till förslaget om kvalitetsprogram med
tillhörande riktlinje för informationssäkerhet, men har några
synpunkter. Det behöver framgå tydligare att verksamheter kan ha
andra krav på sig än det som kvalitetsprogrammet beskriver som
systematiskt kvalitetsarbete. Mer utrymme skulle kunna läggas på
att beskriva vikten av öppen data. I riktlinjen önskar förvaltningen
ett förtydligande av hur barn/elever anses ansvara för stadens
informationssäkerhet.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/742-3 Tjänsteutlåtande - Remiss av Stockholms
stads kvalitetsprogram - Utveckling genom ständiga
förbättringar, innovation och digitalisering
 EÅV 2021/742-2.1 Remissunderlag: Godkänt
tjänsteutlåtande - Stockholms stads kvalitetsprogram Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och
digitalisering
 EÅV 2021/742-1.1 Remissunderlag - Remissversion
Kvalitetsprogram
 EÅV 2021/742-1.2 Remissunderlag - Remissversion
Riktlinjer för informationssäkerhet i Stockholms stad
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§ 17
Remiss av Handlingsplan för klimatanpassning av
Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/1033
EÅV 2021/720

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stockholm stad har tagit fram en handlingsplan för
klimatanpassning som nu är ute på remiss. Handlingsplanen
innehåller aktiviteter där det beskrivs hur staden ska arbeta med
klimatanpassning, med fokus på åtgärder för att minska skador i
samband med skyfall och värmeböljor. Arbetet med
klimatanpassning handlar i stor utsträckning om åtgärder som syftar
till att skydda liv, hälsa och egendom. Stadens stadsdelsnämnder
står som genomförandeansvariga eller delaktiga i merparten av de
aktiviteter som lyfts fram i handlingsplanen.
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande om handlingsplanen finns
med som bilaga i remissen. Där framgår att stadsledningskontoret
föreslår för kommunstyrelsen att handlingsplanen ska godkännas
och att berörda nämnder ska få i uppdrag att inarbeta
handlingsplanen i sina verksamhetsplaner.
Förvaltningen bedömer att handlingsplanen kommer att utgöra ett
viktigt stöd i arbetet med att klimatanpassa stadsdelen och att de
aktiviteter som beskrivs är relevanta. Förvaltningens bedömning är
att handlingsplanen kan godkännas.
Som ett komplement till handlingsplanen efterfrågar förvaltningen
vägledning i arbetet med återställandeåtgärder efter de skador som
ändå uppkommer i samband med skyfall.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/720-2 Tjänsteutlåtande - Remiss av
Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad
 EÅV 2021/720-1.2 Remissunderlag: Bilaga 1 Handlingsplan för klimatanpassning 2021-2024
 EÅV 2021/720-1.1 Remissunderlag - Tjänsteutlåtande Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad
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§ 18
Remiss av Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
Svar på remiss från Trafiknämnden, dnr T2020-03235
EÅV 2021/445

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Staden har arbetat fram en Trafiksäkerhetsplan som syftar till att
minska skador och dödsfall kopplade till trafikolyckor i Stockholm.
Enligt planen är fotgängare och cyklister grupper där olyckor är
vanligast förekommande. Eftersom staden har ambitioner om att
öka andel och antal cyklister, lyfter planen att det är särskilt viktigt
att arbeta med trafiksäkerhet för den målgruppen.
Trafiksäkerhetsplanen listar följande fem strategiskt viktiga
insatsområden för att minska trafikolyckor.
 Gåendes singelolyckor (fallolyckor)
 Cyklisters singelolyckor
 Rätt hastighet
 Ökad regelefterlevnad
 Säkra fordon
En åtgärdsplan kommer att tas fram som ett separat dokument vid
ett senare tillfälle.
Förvaltningen anser att innehållet och riktningen i
Trafiksäkerhetsplanen i huvudsak är bra, men att trafiksäkerhet för
personer med funktionsnedsättningar bör hanteras utförligare.
Dessutom lyfter förvaltningen att målpunkter för barn bör
prioriteras i trafikplaneringen.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/445-6 Tjänsteutlåtande - Remiss av
Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
 EÅV 2021/445-1.1 Remissbrev - Trafiksäkerhetsplan för
Stockholms stad (2/2)
 EÅV 2021/445-2.1 Förtydligande avseende Remiss - bilaga
2
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§ 19
Remiss av Cykelstaden - cykelplan för Stockholm 2021
Svar på remiss från Trafiknämnden, dnr T2021-00262
EÅV 2021/316

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Cykelplanen från 2012 har reviderats och skickats ut på remiss till
berörda förvaltningar och bolag.
I cykelplanen identifieras att det är en högre andel cykelresor i
innerstaden, jämfört med övriga områden i Stockholms stad.
Cykelplanen har ett övergripande mål om att göra det enklare,
tryggare och säkrare att cykla och att öka andelen och antalet
cykelresor i Stockholm.
Det övergripande målet ska uppnås genom att arbeta med
planeringsinriktningar, uppföljningsbara mål och åtgärder.
Förvaltningen ser positivt på att staden reviderar cykelplanen för att
säkerställa att planeringsinriktningen är anpassad efter dagens
förutsättningar.
Förvaltningens synpunkter på cykelplanen är framförallt kopplade
till att den tydligare borde rikta in sig på att jämna ut skillnader i
resvanor mellan innerstaden och omgivande områden.
Ett problem som förvaltningen identifierar är att huvudvägnätet och
de primära stråken inte är tillräckligt finmaskiga i stadsdelsområdet,
vilket innebär att invånare i stadsdelsområdet i högre grad hänvisas
till det lokala cykelnätet i blandtrafik, jämfört med cyklister i
innerstaden.
Yrkande
Tobias Karlsson (SD) yrkade
1. att nämnden ska avslå förvaltningens förslag till beslut samt
2. att därutöver anföra
Cykel är ett utmärkt fortskaffningsmedel, med både förtjänster och
brister. Förutom för en liten del av befolkningen, i huvudsak friska
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och vältränade yngre personer, är långväga cykelresor knappast
möjliga eller ens lämpliga. En ökad andel av befolkningen är
seniorer, för vilka både kortare och längre cykelresor i sig innebär
stora risker och inte heller är möjliga. Långväga cykelresor är på
grund av stadens klimat, där halva året karaktäriseras av regn,
blåst och ibland snöfall, svåra att genomföra.
För många medborgare, särskilt boende i stadens yttre delar, är det
också av rent praktiska skäl svårt att klara vardagslivet enbart med
cykel. Inköpsresor, resor till skola och förskola, arbetsresor,
affärsresor, resor med barn till idrott och föreningsliv liksom
näringslivets transporter är också svåra att klara med cykel. Det
mål som ställs upp i cykelplanen, att andelen av stockholmarnas
resor som sker med cykel ska öka till 25 procent, förefaller vara
orealistisk. Vi menar bland annat att det inte är realistiskt att
planera för en kraftig ökning av andelen äldre som cyklar, och inte
heller barn.
I den regionala cykelplanen (Regional cykelplan fo¨r Stockholms
la¨n 2014, (revideras 2020-2021) a¨r målet att till 2030 ska
cykelresorna ska utgo¨ra 20 procent av alla resor i la¨net. Enligt
cykelplanen utgjordes 44 procent av cykelresorna inom Stockholms
stad inom innerstaden. Enligt cykelplanen var cykelandelen av
arbetsresorna drygt 11 procent i februari och na¨rmare 25 procent i
september. Av arbetsresor med cykel gjordes 50 procent av resorna
inom innerstaden.
Cykel är således ett utmärkt fortskaffningsmedel på särskilt något
kortare avstånd. I den täta och historiska innerstaden fungerar
cykelresor som ett gott alternativ till kollektivtrafik och är ofta
överlägsen att resa med bil. Cykeln fungerar där som ett praktiskt
alternativ till andra trafikslag. Samtidigt kan ökad cykling troligen
främst innebära ett minskat resande med kollektivtrafik.
Vi menar att det främst finns två frågor där det är lämpligt att
förbättra framkomlighet och säkerhet, vad gäller cykeltrafiken. Att
öka kontinuiteten i cykelnätet för längre resor, till innerstaden och
mellan stadsdelar. Att öka säkerheten och minska konfliktpunkter
mellan cykel och andra fordon och mellan cykel- och fotgängare.
Den växande andelen elsparkcyklar gör frågan om hantering av
gaturummet och arbete för ökad säkerhet allt mer akut. Det finns en
mängd resonemang i cykelplanen som kan ifrågasättas. Exempelvis
skrivningen om att: ”Cykelplaneringen beho¨ver da¨rfo¨r utga°
fra°n sa°va¨l de osa¨kra och ovana cyklisterna som de sto¨rsta och
minsta fordonen.”
En realistisk plan för ökad säkerhet och färre konfliktpunkter för
cykeltrafiken, bör vägas mot framkomlighet för andra trafikslag.
Pågående arbeten med avsmalning och borttagande av
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fordonskörfält för att ge mer plats till cyklar, innebär ofta starka
negativa effekter för stadens funktion. Det ger helt i onödan köer,
förseningar och trängsel.
Yrkande
Gustav Johansson (M) yrkade att nämnden ska besluta i enlighet
med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Gustav Johansson (M) ställde Tobias Karlssons (SD)
yrkande mot sitt eget yrkande och fann att nämnden beslutar i
enlighet med hans eget förslag.
Reservation
Tobias Karlsson (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/316-5 Tjänsteutlåtande - Remiss av Cykelstaden cykelplan för Stockholm 2021
 EÅV 2021/316-4.3 Bilaga 1a Cykelstaden - Cykelplan för
Stockholm 2021 remissversion
 EÅV 2021/316-4.2 Bilaga 1b Reviderade stråk
 EÅV 2021/316-4.1 Bilaga 1c Reviderade stråk karta
 EÅV 2021/316-4 Sändlista för remiss av förslag på reviderad
cykelplan för Stockholms stad
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§ 20
Remiss av Ansökan om serveringstillstånd, Brödernas
Globen
Svar på remiss från Socialförvaltningen, SoN dnr: 9.1.16600/2021
EÅV 2021/711

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan
om serveringstillstånd för Brödernas Globen AB,
Arenavägen 55-63 122 77 Johanneshov, måndag till söndag
mellan kl. 11:00 – 23:00 för allmänheten i restaurangen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar
yttrandet till Socialförvaltningens tillståndsenhet.
3. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet bereder ansökningar från
Stockholms stads restauranger om serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholhaltiga drycker.
Socialförvaltningens tillståndsenhet skickar ansökan på remiss till
stadsdelsnämnderna.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fått ansökan om
serveringstillstånd på remiss. Remissen inkom den 23 augusti 2021.
Genom att skicka ansökningar om serveringstillstånd på remiss till
stadsdelsnämnderna ges en möjlighet att yttra sig om nyetablering
av serveringsställen och sena serveringstider.
Förvaltningen föreslår att nämnden tillstryker ansökan om
serveringstillstånd för Brödernas Globen AB, Arenavägen 5563 122 77 Johanneshov, måndag till söndag mellan kl. 11:00 –
23:00 för allmänheten i restaurangen.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/711-5 Tjänsteutlåtande - Remiss av Ansökan om
serveringstillstånd, Brödernas Globen
 EÅV 2021/711-1 Remissbrev - Ansökan om
serveringstillstånd, Brödernas Globen
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§ 21
Remiss av Ansökan om serveringstillstånd, Engelbrekts
Cafe & Deli
Svar på remiss från Socialförvaltningen, SoN dnr: 9.1.16231/2021
EÅV 2021/722

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan
om serveringstillstånd för SCK konditori AB,
Högdalsgången 34, 124 54 Bandhagen, söndag till torsdag
mellan kl. 11:00 – 21:00 för allmänheten i restaurangen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan
om serveringstillstånd för SCK konditori AB,
Högdalsgången 34, 124 54 Bandhagen, fredag till lördag
mellan kl. 11:00 – 23:00 för allmänheten i restaurangen.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan
om serveringstillstånd för SCK konditori AB,
Högdalsgången 34, 124 54 Bandhagen, måndag till söndag
mellan kl. 11:00 – 21:00 för allmänheten i uteserveringen.
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar
yttrandet till Socialförvaltningens tillståndsenhet.
5. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet bereder ansökningar från
Stockholms stads restauranger om serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholhaltiga drycker.
Socialförvaltningens tillståndsenhet skickar ansökan på remiss till
stadsdelsnämnderna.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fått ansökan om
serveringstillstånd på remiss. Remissen inkom den 26 augusti 2021.
Genom att skicka ansökningar om serveringstillstånd på remiss till
stadsdelsnämnderna ges en möjlighet att yttra sig om nyetablering
av serveringsställen och sena serveringstider.
Förvaltningen föreslår att nämnden tillstryker ansökan om
serveringstillstånd för SCK konditori AB, Högdalsgången 34, 124
54 Bandhagen, söndag till torsdag mellan kl. 11:00 – 21:00 för
allmänheten i restaurangen, fredag till lördag mellan kl. 11:00 –
23:00 för allmänheten i restaurangen samt måndag till söndag
mellan kl. 11:00 – 21:00 för allmänheten i uteserveringen.
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Yrkande
Veronica Palm (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Särskilt uttalande
Tobias Karlsson (SD) lämnade ett särskilt uttalande:
Det finns redan idag ett flertal restauranger med serveringstillstånd
i Högdalen. Eftersom det förekommer ett omfattande missbruk i
Högdalen menar vi att det är viktigt att socialförvaltningen beaktar
den problembild med det sociala effekter som missbruk för med sig,
både för enskilda individer och samhället på lokal nivå. Det blir än
viktigare när det är så pass många entreprenörer som har blivit
beviljade serveringstillstånd i området.
I förvaltningens svar framgår att:
”Förvaltningen har kännedom om att föreningen Convictus, som
hjälper personer med missbruk och psykisk ohälsa, har sin
verksamhet bredvid restaurangens adress vilket kan leda till att det
rör sig en del missbrukare i området dagtid.”
Convictus ”Bryggan” har arbetat för att hjälpa
injektionsmissbrukare ända sedan hiv-epidemin kom till Sverige i
mitten av åttiotalet. Under åren har Convictus också kommit i
kontakt med flera typer av beroenden som är nära sammanlänkat
med hemlöshet. För att kunna stötta personer som vill lämna sitt
beroende bakom sig är en avgiftning och/eller ett boende viktigt.
Därför har Convictus verkat för att etablera bra samarbeten med
bland annat socialtjänst, vårdinstanser, brukarföreningar. När vi
beviljar fler serveringstillstånd i Högdalen måste vi därför tänka på
att vi utsätter vissa personer för ett potentiellt återfall.
Vidare har LPO Farsta informerat förvaltningen om att det tidigare
funnits två restauranger på Högdalsgången 34 som varit kopplade
till ordningsproblem och brott. LPO Farsta har meddelat
förvaltningen om att de har planerat in ett möte med byggnadens
nuvarande ägare för att upprätta ett kontrakt som inte tillåter
krogverksamhet efter kl. 01.00. Detta med anledning av att säkra
ansvarsfull alkoholservering och minska antalet brottsutsatta.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/722-2 Tjänsteutlåtande - Remiss av Ansökan om
serveringstillstånd, Engelbrekts Cafe & Deli
 EÅV 2021/722-1 Remiss - Ansökan om
serveringstillstånd, Engelbrekts Cafe & Deli

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Protokoll nr 12/2021
Sida 35 (43)
2021-10-28

§ 22
Förskoleundersökningen 2021
Anmälningsärende
EÅV 2021/695

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger förvaltningens
tjänsteutlåtande till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förskoleundersökningen genomförs varje år av Stockholms stad.
I undersökningen frågar Stockholms stad om vårdnadshavarens
uppfattning om sitt barns förskola. I det här ärendet redovisar
förvaltningen Enskede-Årsta-Vantörs kommunala förskolors
resultat i Förskoleundersökningen 2021 till stadsdelsnämnden.
Stadsdelsförvaltningens kommunala förskolor uppnår ett
sammanfattat omdöme på 81 procent. Antal vårdnadshavare som
svarat på enkäten är lägre än förra året och stadsdelsförvaltningens
kommunala förskolor uppnår en svarsfrekvens på 65 procent.
Resultatet har gått ner på tre av fyra frågeområdet för
stadsdelsförvaltningens förskolor. Vårdnadshavare efterfrågar ökat
inflytande och delaktighet, att förskolan i högre grad delger
dokumentation om barns utveckling och lärande samt uttrycker
svårigheter att kommunicera digitalt med förskolan.
Vårdnadshavare uttrycker också i öppna svar att vissa frågeområden
är svåra att bedöma och svara på då de anser sig inte ha tillräcklig
insyn och/eller förståelse för frågeområdet.
Stadsdelsförvaltningen konstaterar att trots utmanande
förutsättningar för verksamheten till följd av pandemi uppnår
stadsdelsförvaltningens förskolor ett högt sammanfattat resultat.
Förskolans förutsättningar att bedriva utbildning och undervisning
har påverkats av pandemi och tillhörande rekommendationer. Det
ovanliga och utmanande läget med i perioder hög frånvaro av både
barn och personal har också bidragit till förskolornas förutsättningar
att kommunicera med vårdnadshavare samt att arbeta för en ökad
svarsfrekvens. Förskolan har stora behov av möjlighet till god
digital kommunikation med vårdnadshavare, inte minst under
rådande pandemi och förskolans behov av anpassade arbetssätt
utifrån rådande rekommendationer. Personalen i förskolan använder
från våren 2021 skolplattformen för planering och uppföljning av
barns lärande och utveckling och vårdnadshavare planeras få
tillgång till plattformen i sin helhet först under hösten 2021.
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Stadsdelsförvaltningen bedömer att det planerade införandet av
plattformen som helhet för vårdnadshavare kommer bidra till ökad
möjlighet att följa och kommunicera med förskolan om sitt barns
utveckling och lärande samt möjliggöra för ökad digital
kommunikation med förskolan.
Stadsdelsförvaltningen ser ett behov av att staden säkerställer att
metod för utskick av enkäten bidrar till att alla vårdnadshavare har
likvärdig tillgång att svara. Vårdnadshavare uttrycker svårighet att
besvara enkäten utifrån vissa frågeställningar, därför ser
stadsdelsförvaltningen också behov av att staden ser över att
enkätens frågeställningar är formulerade på ett sätt som bidrar till
att enkäten är likvärdigt tillgänglig för alla vårdnadshavare.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/695-4 Tjänsteutlåtande - Förskoleundersökningen
2021
 EÅV 2021/695-2 Enskede-Årsta-Vantör - Vårdnadshavare
Förskola Staden totalt
 EÅV 2021/695-3 Enskede-Årsta-Vantör Kommunala Vårdnadshavare Förskola
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§ 23
Stadsdelsdirektörens information
Stadsdelsdirektör Anders Carstorp informerade om följande:
Besök av ledamöter från socialnämnden
Vi har haft två olika besök från två olika ledamöter i
Socialnämnden
Dels var Karin Gustafsson (ledamot av såväl Socialnämnden som
Kommunfullmäktige) som tillsammans med ett par medarbetare
från socialdemokraternas kansli kom på ett verksamhetsbesök på
Drivhusvägens Stödboende inom vår socialpsykiatriska verksamhet.
Våra medarbetare på plats berättade bland annat om hälsa och
hinder och ekonomiska svårigheter personer inom Socialpsykiatri
möter och vilket stöd och aktiviteter som boendestödjarna står för.
Dels var socialborgarråd Jan Jönsson på besök tillsammans med en
medarbetare från socialroteln.
Vi berättade, svarade på frågor och diskuterade bland annat om det
 Förebyggande arbete i Rågsved
 Socialtjänstinspektörernas rapport
Höstlov 2021 börjar nästa vecka
 För barn och unga mellan 10-17 år och som bor i EnskedeÅrsta-Vantör arrangerar stadsdelsförvaltningen många roliga
höstlovsaktiviteter på fritidsgårdar och i parklekar.
 Det kommer finnas möjlighet att pyssla, göra pumpalyktor,
baka tårtor och åka på utflykt. Det blir spel, turneringar,
roliga lekar, film och mycket mer.
 För den som vill veta mer eller finns information om
aktuella tider och platser dels på fritidsgårdarnas
facebooksidor och dels på webbsidan ung.stockholm/höstlov
Nämnden tackade för informationen.
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§ 24
Anmälningsärenden
EÅV 2021/2

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger
anmälningsärendena till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m., dnr EÅV
2021/2
B. Delegationsbeslut
C. Protokoll från pensionärsrådet 2021-10-25
D. Protokoll från funktionshinderrådet möte 2021-10-22
E. Protokoll från förvaltningsgruppen 2021-10-19
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/2-13 Förteckning över inkomna protokoll,
skrivelser, delegationsbeslut m.m. 211026
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§ 25
Nämndens frågor
Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd noterar att inga skrivelser
inkommit.
Inkomna skrivelser och frågor:
Inga skrivelser inlämnades vid stadsdelsnämndens sammanträde
den 28 oktober 2021.
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§ 26
Borttagen på grund av sekretess
EÅV 2021/795

Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/795-1 26. Nedläggning av faderskapsutredning
enligt 2 kap 7 § FB
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§ 27
Borttagen på grund av sekretess
EÅV 2021/795

Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/795-2 27. Nedläggning av faderskapsutredning
enligt 2 kap 7 § FB
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§ 28
Borttagen på grund av sekretess
EÅV 2021/795

Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/795-3 28. Nedläggning av faderskapsutredning
enligt 2 kap 7 § FB
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§ 29
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 7 oktober, 20
oktober och 28 oktober.

