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Protokoll 9/2021
fört vid Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 23 september 2021 kl. 18:00-19:25,
Stadsarkivet, Sjöviksvägen 126. Konferensrum Tunnan
Ledamöter

Abit Dundar (L) Ordförande
Maria Ljuslin (V) 1:e vice ordförande
Johan Nilsson (M) 2:e vice ordförande
Anette Hellström (M) §§1-23 (Skype)
Susanne Sjöblom (M) §§1-23 (Skype)
Torbjörn Erbe (M) §§1-23 (Skype)
Lova André Nilsson (MP)
Johan Vesterlund (C)
Eva Fagerhem (S)
Stefan Johansson (S) §§1-23 (Skype)
Mathias Walldén (S) §§1-23 (Skype)
Ann-Marie Strömberg (V) §§1-23 (Skype)
Henrik Åkerlund (SD)
Lolita Lovén Johnsen (KD) §§24-31 ersätter Anette Hellström
(M)

Ersättare

Henrik Odén (M) §§1-23 (Skype)
Tita Bergquist (M) §§1-23 (Skype)
Tony Ottebjer-Winkler (M) §§1-23 (Skype)
Marco Rossi (L) §§1-23 (Skype)
Henrik Falk (C) §§1-23 (Skype)
Lolita Lovén Johnsen (KD) §§1-23
Mikaela Wedin (S) §§1-23 (Skype)
Malte Sigemalm (S) §§1-23 (Skype)
Gun Högbacke (S) §§1-23 (Skype)
Mattias Håkansson (V) §§1-23 (Skype)
Björn Häll Kellerman (V) §§1-23 (Skype)
Ingela Lansgard (SD) §§1-23 (Skype)

Övriga närvarande

Gunilla Davidsson Stadsdelsdirektör
Camilla Höglund Nämndsekreterare
Yvonne Kokkola Avdelningschef §§1-23 (Skype)
Marja Kammouna Avdelningschef (Skype) §§1-23
Katarina Odén Ryhede Avdelningschef (Skype) §§1-23
Linda Palo Avdelningschef (Skype) §§1-23
Alex Baena Avdelningschef (Skype) §§1-23
Mette Sundquist Avdelningschef (Skype) §§1-23
Lars Wennberg Strateg (Skype) §§1-23
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Susann Stiernfeldt Personalföreträdare Lärarförbundet (Skype)
§§1-23
Emma Stålkrantz Personalföreträdare (Kommunal) (Skype)
§§1-23
Justerare

Abit Dundar (L), Maria Ljuslin (V)

Datum för justering

2021-09-28

Paragraf

§§1-31

Sekreterare

Camilla Höglund
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§1
Val av justerare och dag för justering
Fastställande av dagordning
Ordförande Abit Dundar (L) öppnade mötet.
Abit Dundar (L) informerade om att sammanträdet hålls med
deltagande av ledamöter och ersättare på distans och att
sammanträdet webbsänds. Mötet ajournerades kl. 18.02–18.30 för
nämndens tema. Nämndens tema innehöll Satsningar på barn och
unga för att förhindra kriminalitet. Linda Lindblom
verksamhetscontroller inom social omsorg informerade.
Abit Dundar (L) och Maria Ljuslin (V) utsågs att justera dagens
protokoll. Justering sker 28 september 2021.
Dagordningen godkändes.
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§2
Medborgarförslag om klimatforum
HÄ 2021/583

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget
till förvaltningen för beredning.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/583-3 Medborgarförslag om klimatforum
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§3
Medborgarförslag om parklek i Kastanjeparken
HÄ 2021/592

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget
till förvaltningen för beredning.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/592-1 Medborgarförslag om en parklek med
bemanning i Kastanjeparken
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§4
Medborgarförslag om livräddare/badvakter vid Sjöberget
HÄ 2021/596

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget
till förvaltningen för beredning.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/596-1 Medborgarförslag om livräddare/badvakter
vid Sjöberget
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§5
Tertialrapport 2 för 2021
HÄ 2021/469

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förslaget till
tertialrapport 2 för 2021 med helårsprognos och
delårsbokslut samt överlämnar den till kommunstyrelsen och
stadens revisorer.
2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om
1,7 mnkr för kommunalt bostadsbidrag i enlighet
med ärendet.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering avseende
kapitalkostnader med 0,4 mnkr i enlighet med ärendet.
4. Nämnden ansöker om parkinvesteringsmedel om 0,6 mnkr
för slutförandet av projektet Långsjöbadet i enlighet
med ärendet.
5. Nämnden ansöker om parkinvesteringsmedel om 0,6 mnkr
för fördyringar i projektet Krausparken i enlighet
med ärendet.
6. Nämnden ansöker om budgetjustering avseende
tomgångshyror med 3,6 mnkr i enlighet med ärendet.
7. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 31,7 mnkr
i enlighet med ärendet och anmäler detta till
kommunstyrelsen.
8. Nämnden beslutar omprioritera parkinvesteringsmedel om
2,0 mnkr för Örby slottspark från upprustning av grusgångar
och planteringar, till dagvattenåtgärder i enlighet med
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Efter resultatöverföringar redovisas ingen avvikelse mot budget.
Förvaltningen bedömer att samtliga av kommunfullmäktiges 12 mål
för stadsdelsnämndens verksamhetsområden kommer att uppnås
helt under året. Merparten av indikatorerna bedöms uppnås liksom
samtliga av nämndens mål.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2021
Sida 9 (51)
2021-09-23

Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Lova André Nilsson
(MP), Johan Vesterlund (C), Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva
Fagerhem m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
Henrik Åkerlund (SD) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Henrik Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"1. Sverigedemokraterna bifaller delvis förvaltningens förslag till
beslut.
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Tertialrapport 2 har inkommit till stadsdelsnämnden som ger en
överblick kring förvaltningens arbete i relation till
kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Sverigedemokraterna ser positivt på att ett flertal inriktningsmål ser
ut att uppfyllas under verksamhetsåret, samt att många
verksamheter håller hög kvalitet. Detta till trots kan det konstateras
att en rad för stockholmarna viktiga frågor försummats genom de
inriktningsmål som satts upp av kommunfullmäktige, samt hur de
följs upp.
I en situation där den allmänna samhällsdebatten präglas av
reportage om grov kriminalitet och en betydande andel av
befolkning känner sig otrygga på kvällar och i offentliga miljöer
anser vi att inriktningsmålen är otillräckliga, och att mer behövs
göras. Trots att brottsbekämpning är en i stor utsträckning nationell
fråga finns det otaliga trygghetsfrämjande förslag, som
Sverigedemokraterna tidigare presenterat, som kan spela en
avgörande roll.
Utvecklingen av stadens infrastruktur har sedan länge prioriterat
vissa samhällsgrupper framför andra, och därigenom banat väg för
en ordning där de som är beroende av bil bortprioriteras till förmån
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för andra grupper. Det är Sverigedemokraternas bestämda
uppfattning att transportslag inte ska vara avgörande när det gäller
rätten till god framkomlighet och möjlighet att få vardagen att gå
ihop. Dieselförbud, vidare uppskjutning av östralänken och
utbyggnad av cykelbanor på bekostnad av bilväg är bara ett fåtal
exempel på hur möjligheterna till framkomlighet försämras i
Stockholm.
Sverigedemokraterna ser betydelsen av att det byggs attraktivt inom
stadsdelen eftersom vi upplever att på andra håll inom staden,
uppförs byggnationer som inte är i linje med folkviljan.
Tillbyggnaden av Liljevalchs och dess starka protester, är ett av
flera exempel på detta vilket pekar tydligt på skillnaden mellan
folkviljan och de styrande i frågan om hur Stockholm utvecklas.
Även här har Sverigedemokraterna länge understrukit behovet av en
mer folkförankrad inriktning där även medborgarnas uppfattning av
skönhet tas i beaktande.
Den presenterade tertialrapporten visar på hur förvaltningens arbete
i många avseenden går i en positiv riktning, medan det i många
avgörande fall går mot fel håll på grund av feltänkta inriktningsmål
uppsatta av stadshusmajoriteten. Sverigedemokraterna kommer
även fortsatt att arbeta för ett tryggare och mer demokratiskt
Stockholm."
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.
"Vi är förhoppningsvis i slutet av pandemin och stockholmarnas
och stadens verksamheter börjar återgå till någon form av
normalläge. Nämndens 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. Pandemin har med
all tydlighet visat på behovet av fler utbildade fastanställda kollegor
för medarbetare inom vård och omsorg och cheferna behöver en
budget utan sparkrav. Det är dags för tillitsbaserad styrning av våra
verksamheter med delaktighet och inflytande för personalen och
bort ifrån de effektiviseringskrav och den kontroll som nuvarande
NPM-styrning innebär.
Vänsterpartiets budget är en budget för stärkt välfärd med
långsiktiga stabila budgetramar för stadsdelsnämnderna. De som
arbetar i välfärden ska inte behöva oroa sig för nedskärningar och
orimliga effektiviseringskrav. De ska ha förutsättningar för att göra
sitt jobb utan stress. Det krävs även långsiktiga
kompetensutvecklingsmedel med fokus på fortbildningsbehovet i
förskola, socialtjänst, LSS och äldreomsorg.
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Individ- och familjeomsorg
Underskottet inom individ- och familj avser främst barn- och
ungdom och beror på långvariga och kostsamma placeringar utanför
hemmet. Inga barn och unga placeras utan att det finns stora skäl till
det. Exempelvis när föräldrar brister i omvårdnadsförmåga,
svårigheter i form av kriminalitet, missbruk eller
beteendestörningar. Det finns också inom LSS ungdomar med
behov som behöver tillgodoses med placering utanför hemmet
innan de blivit vuxna.
Men vi vill påtala att det underskott vi ser inom familj- och
underskott i stort även beror på att den blågröna budgeten gett
stadsdelarna och Socialpsykiatrin för snäva budgetramar från första
början. Och området är ett underfinansierat område sedan lång tid
tillbaka. Detta sätter stor press på socialsekreterarna som gör sitt
yttersta för att stötta familjer och unga i behov av stöd men får
betala med färre kollegor och en stressigare arbetsmiljö. Det i sin
tur gör det svår att behålla och rekrytera kompetens vilket i sin tur
leder till kostsamma nykrekryteringar och konsultinhyrning. Detta
är en trend som måste vändas. Placeringar utanför hemmet av barn
och ungdomar skall både inledas, utformas och avslutas utifrån
barnens/ungdomarnas behov. Ramarna för verksamheten ska sättas
av behov, inte fållas in i en tilldelad önskebudget.
Förskolan
Pandemin har satt stor press på förskolans verksamhet och
personalen har tagit stort ansvar med att försöka göra den viktiga
verksamheten för barnen så vanlig och trygg som möjligt. Den trend
i Stockholm som gör gällande att allt fler barn flyttar ut till
kranskommuner skapar en ny situation för förskolan som möter
färre barn än planerat men också som resulterar i en snävare budget
än planerat. Det skapar stor oro inte minst eftersom att målen om
antal barn per personal fortfarande inte är uppnått. Med behov av att
stänga avdelningar och t.om förskolor för att nå budget finns stor
risk att det blir än svårare att nå det utlovade målet. Majoriteten har
satt målet om att vi ska ha Sveriges bästa förskolor, det är ett mål
som förpliktigar och det måste också inkludera arbetsmiljön. För att
på allvar återstarta efter pandemin och ge tillbaka till personalen
behövs nu en satsning på kompetensutveckling, fler utbildade
kollegor och nå målet om minskade barngrupper och minskat antal
barn per personal.
Äldreomsorgen
Pandemin har verkligen visat hur vi behöver komma bort ifrån
osäkra anställningar och visstidsanställningar som staplas på
varandra. I stället krävs fler utbildade fasta kollegor, delaktighet och
inflytande för personalen för att skapa en god arbetsmiljö och kunna
attrahera och behålla kompetens. Inte minst behövs det satsas på
kompetensutveckling. Det är mycket positivt att förvaltningen aktivt
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jobbar med medarbetarskap och stärker medarbetarnas möjlighet till
delaktighet och påverkan. Det framkommer i tertialrapporten att
målet om antal olika personal en hemtjänsttagare möter inom en 2veckorsperiod inte nås. Vi behöver stärka arbetet med
personalkontinuitet och komma ifrån minutstyrningen och
säkerställa ramtid så att såväl personal som hemtjänsttagare inte
behöver uppleva stress vid besök.
Klimat och miljö
Den senaste ICCP-rapporten visade otvetydligt att det är mänsklig
påverkan som orsakar klimatförändringarna. Det viktigaste vi har
att göra framöver är att minska negativ klimatpåverkan genom att
göra genomtänkta beslut och både stora och små förändringar
behöver göras. Inte minst när det gäller inköp. Det är glädjande att
läsa i tertialrapporten de satsningar som görs för att få ner
miljöpåverkan från förvaltningens livsmedelsinköp även om det är
tufft för många kockar att nå målen med en snäv budget. Det är
också viktigt att öka kraven på matavfallsinsamling på de
hämtmatsställen som tertialrapporten visar. Det vi hoppas att vi får
se framöver är ökade möjligheter till närodling och att ta vara på
kloka gröna initiativ medborgare spelar in. Även
cirkulärekonomiska initiativ är en viktig faktor för att minska
miljöpåverkan. Ett Fritidsbibliotek skulle exempelvis vara ett
positivt steg i den riktningen.
Det förebyggande arbetet
Det förebyggande arbetet är a och o i vår stadsdel för att kunna
säkerställa trygga miljöer för unga. Inte minst med ett
relationsbyggande fokus. Det goda samarbetet vi har med stärkt
samarbete mellan förvaltningen, polis, skola, fritidsverksamhet och
socialtjänst ska värnas om. Det är mycket positivt att vi har den
gemensamma samverkansöverenskommelsen med
lokalpolisområdena Skärholmen och Globen på plats. Viktigt nu
också att fältassistenterna kan börja återstarta ute på fält igen efter
pandemin. Såväl en väl fungerande avhopparverksamhet,
familjestöd, samverkan, en aktiv ung fritidsverksamhet och ett
utvecklat arbete med skolsociala team är viktiga byggstenar i det
förebyggande arbetet.
Arbetsmarknad
Tertialrapporten visar att det är färre aspiranter än beräknat på
Stockholmsjobben. Det är en viktig utmaning att nå fler och även att
ge arbetssökande rätt stöd och hjälp för ta steget in på
arbetsmarknaden. Det är viktigt att utveckla Stockholmsjobben och
att efter pandemin öka möjligheten till praktik och det krävs en
översyn hur olika aktörer med fokus på arbetsmarknadsinsatser
jobbar med fokus på individer längre ifrån arbetsmarknaden. Inte
minst ett viktigt arbete för att minska antalet i behov av ekonomiskt
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bistånd. Bra att arbetet inletts med att stärka samarbetet med
Jobbtorg vuxna."
Särskilt uttalande
Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.
"När det gäller själva tertialrapporten konstaterar vi att den dels
behandlar hur nämnden har uppfyllt de mål som satts i beslutet om
verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en
prognos över den framtida utvecklingen under resten av året. Vi
väljer här att fokusera på ett viktigt område med stora utmaningar.
Socialtjänsten barn och unga
Ökning av behoven
Psykisk ohälsa bland unga har ökat i samhället under flera år. Allt
fler barn och ungdomar utreds för och diagnostiseras med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar (NPF). Följder av detta kan
vi se bland de ärenden som beslutas om i vår sociala delegation. Vi
ser även att delar av den kriminalitet som finns idag bland de unga
har blivit grövre. Antalet anmälningar gällande barn och unga i
stadsdelen ligger på en fortsatt hög nivå. Enligt förvaltningen finns
det ungefär 84 pågående placeringar på SIS-institution, i HVB-hem
eller i stödboende/träningslägenhet. Av dessa är 56 flickor och 34
pojkar placerade.
Budget
Prognosen för individ- och familjeomsorg visar sammantaget ett
underskott på 12,0 mnkr. Det största underskottet finns inom Barnoch ungdom, 10,0 mnkr jämfört med budget, en försämring med 2,0
mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av många pågående
ärenden samt längre eller förlängda placeringstider. En ökad
personalomsättning har också inneburit att inköp av konsulter har
tillkommit.
Uppdrag och förutsättningar
Verksamheten har under många år varit underfinansierad samtidigt
som ärendena blivit mer komplexa. Att ständigt arbeta med en för
liten budget och ha krav på sig att hålla den påverkar personalens
arbetsmiljö negativt vilket i sin tur indirekt påverkar klienter och
brukare. Det är nödvändigt att mer resurser ges till detta
verksamhetsområde för att barn och ungdomar ska ges likvärdiga
förutsättningar i samhället och för att personalen ska ha en bra
arbetsmiljö.
Vikten av förebyggande arbete
Kriminaliteten ska bekämpas men vi måste samtidigt fokusera på
det förebyggande arbetet. Det handlar bland annat om hur samhället
ska ge bästa möjliga förutsättningar för en stabil föräldraroll. Där är
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det viktigt att fortsätta arbeta med familjestöd samtidigt som
åtgärder utvecklas för att hålla unga människor som har begått brott
eller riskerar att fara illa borta från platser där narkotika säljs öppet.
Parallellt med detta måste vi fortsätta belysa hur privatisering av
skola och av basal välfärd skapar och befäster en materiell
ojämlikhet i samhället. En kriminalpolitik kommer aldrig att lyckas
utan medvetna och effektivt förebyggande insatser.
Polisen uppmanar landets kommuner att arbeta mer förebyggande
När otryggheten ökar och vi ser ett historiskt högt antal skjutningar
så uppmanar polisen landets kommuner att hindra nyrekrytering till
kriminella gäng genom att jobba mer förebyggande. Polisen
efterlyser insatser som stärker skolan, det sociala arbetet och
verksamheter riktade mot barn och unga. Det är därför mycket
positivt att stadsdelen nu satsar på ett antal förebyggande tjänster.
Finansieringen är dock via extra medel för 2021 och 2022. Det
socialtjänsten behöver är mer permanenta resurser och för detta
behövs att den borgerliga majoriteten prioriterar välfärd före
skattesänkningar."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/469-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Tertialrapport 2 Hägersten-Älvsjö
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§6
Avsägelse i nämndens pensionärsråd
HÄ 2021/532

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd entledigar Lola Carlsson (SPF)
från uppdraget som ersättare i pensionärsrådet. Platsen hålls vakant
i avvaktan på ny nominering från SPF.
Sammanfattning av ärendet
Lola Carlsson SPF har avsagt sig uppdraget som ersättare i
pensionärsrådet. Efter nämndens beslut om entledigande har rådet
följande sammansättning.
Ledamöter
Christer Bertling, PRO (ordförande)
Gunnar Carlsson, SPF (vice ordförande)
Marianne Sundberg, PRO
Maria Renmyr, SPF
Hans-Åke Lundgren, SKPF
Ersättare
Vakant SPF
Birgitta Airas, SPF
Sune Pettersson, PRO
Torbjörn Sundsgård, SPF
Åke Lif, PRO
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/532-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Avsägelse
i nämndens pensionärsråd
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§7
Digitala fixartjänster för äldre – IT-stöd Senior
Svar på skrivelse från (V)
HÄ 2021/299

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse från Maria Ljuslin m.fl. (V) önskas en redovisning om
behovet av IT-stöd för äldre. Förvaltningen erbjuder IT-stöd för
stadsdelens seniorer. Seniorer kan få hjälp och stöd i IT- frågor,
t.ex. om hur man använder olika funktioner i sin smartphone eller
på internet. Hjälpen är mycket uppskattad. Individuellt stöd ges och
på sikt kommer också stöd i grupper kunna erbjudas, så fort det är
möjligt utifrån pandemiläget.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/299-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Digitala
fixartjänster för äldre - IT-stöd Seniorer
 HÄ 2021/299-1 Digitala fixartjänster för äldre - skrivelse
från (V)
 HÄ 2021/299-2 Folder IT-stöd 2021
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§8
Öka antalet skräpkorgar
Svar på skrivelse från (SD)
HÄ 2021/394

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Sverigedemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse från Henrik Åkerlund (SD) ställs frågor om
nedskräpning och renhållning i stadsdelsområdet. Förvaltningen
beskriver hur arbetet för att förbättra renhållningen bedrivs genom
att placera ut större skräpkorgar i de mest välbesökta parkerna och
öka städfrekvensen på badplatserna och i de större parkerna under
vår och sommar. Kommunikationskampanjer för att minska
nedskräpningen genomförs av trafikkontoret i samarbete med
stadsdelsförvaltningarna.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/394-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Öka
antalet skräpkorgar
 HÄ 2021/394-1 Skrivelse om att öka antalet papperskorgar
(skräpkorgar) - skrivelse från (SD)
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§9
Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2021/530

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Ett nationellt professionsprogram för rektorer, förskollärare och
lärare föreslås inrättas. Förvaltningen ställer sig positivt till
förslaget om en nationell struktur för kompetensutveckling som
syftar till att rektorer, lärare och förskollärare ska få bättre
möjligheter att under sitt yrkesliv bredda sin kompetens, utveckla
sin undervisningsskicklighet och sitt ledarskap.
Förvaltningen ser positivt på att viktiga uppdrag inom förskolan kan
vara meriterande och ge karriärmöjligheter liksom forskarstudier
kopplat till förskolan. Förvaltningen vill dock betona vikten av att ta
hänsyn till den kommande stora lärarbristen som kan ha stor
betydelse för likvärdighet trots inrättande av ett nationellt
professionsprogram.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/530-2 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande
Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
 HÄ 2021/530-1 Remissbrev Professionsprogram för
rektorer, lärare och förskollärare
 HÄ 2021/530-1.1 Remissmissiv RK Promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
 HÄ 2021/530-1.2 Promemorian - Professionsprogram för
rektorer, lärare och förskollärare
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§ 10
Biblioteksplan 2022-2025
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2021/468

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Remiss om Stockholms biblioteksplan 2022-2025 med
utgångspunkt i Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm och pekar
ut riktningen för bibliotekets roll i att bidra till en stad som är
världsledande i att leva upp till mänskliga rättigheter och barnrätt
och där mångfald, innovationer, nytänkande och tillgänglighet är
ledord.
Förvaltningen finner förslaget väl genomarbetat och väl grundat
från olika användarperspektiv. Förvaltningen ser positivt på en
gemensam boksamling för hela staden men vill lyfta att det kan
behöva kompletteras med lokala fasta bokbestånd. Likvärdighet och
lokal tillgänglighet är ett viktigt perspektiv för flera prioriterade
grupper som exempelvis förskolebarn, äldre, personer med
funktionsvariationer samt för våra minoritetsspråk.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Lova André Nilsson
(MP), Johan Vesterlund (C) och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett
förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
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"Att förslaget till biblioteksplan 2022-2025 godkännes delvis.
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
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
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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 bibliotekens egna bestånd för att motverka de negativa sidorna
med att ha en flytande samling.
Från biblioteket mitt i byn till bibliotek i hela staden
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 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.
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.
Det är helt oacceptabelt att utbyggnaden av nodbiblioteksstrukturen
sker på bekostnaden av våra mindre bibliotek och därför förutsätter
vi att biblioteksplanen möts upp av en stärkt finansiering från den
grönblå majoriteten som möjliggör för utvecklingen av
notbiblioteken 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. Samhällsservicen som biblioteken erbjuder i form av
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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. På flera platser är bibliotek och
medborgarkontor samlokaliserade och vi anser att det finns goda
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 m.m."
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde 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
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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
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
 HÄ 2021/468-2 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande
Biblioteksplan för Stockholms stad 2022-2025
 HÄ 2021/468-1 Remissbrev - Biblioteksplan för Stockholms
stad 2022-2025
 HÄ 2021/468-1.1 Remissunderlag 1 - Biblioteksplan 20222025
 HÄ 2021/468-1.2 Remissunderlag 2 - Biblioteksplan 20222025
 HÄ 2021/468-1.3 Remissunderlag 3 - Mer relevant än
någonsin - Biblioteksplan 2022-2025
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§ 11
Cykelstaden - cykelplan för Stockholm 2021
Yttrande till trafiknämnden
HÄ 2021/321

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till trafiknämnden som svar på
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Trafikkontoret har skickat en reviderad cykelplan på remiss. Planen
innefattar bland annat mål om att cykeltrafiken ska öka och att
stadens infrastruktur ska anpassas mer för cykeltrafikanter.
Förvaltningen är positiv till planen och skickar med en rad
förbättringsförslag vad gäller cykelplaneringen i stadsdelsområdet.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Lova André Nilsson
(MP), Johan Vesterlund (C), Maria Ljuslin m.fl. (V) och Henrik
Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"Att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen.
Att därutöver anföra följande.
För att Stockholm ska bli en hållbar stad krävs det att vi allt mer
transporterar oss på andra sätt än med bil. Privatbilismen måste
minska och fler ska kunna välja kollektivtrafik, cykel och gång. Det
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kräver förändringar av stadsrummet med fler, bättre och säkrare
cykelbanor och gångmiljöer. Med minskad bilism och trängsel blir
det också tryggare och trevligare att cykla och gå. Vi välkomnar
därför den nya cykelplanen för Stockholms stad.
Att cyklandet ökar är bra för vår stad. Det är bra för klimatet och
det öppnar för nya möjligheter att planera staden utifrån annat är
biltrafiken. Men Stockholm är fortfarande i mångt och mycket en
stad där biltrafiken sätter agendan. Att staden är planerad för
biltrafik innebär utmaningar. De utmaningarna får dock inte hindra
utvecklingen till en stad som möter stockholmarnas efterfrågan på
fler, bättre och tryggare cykelbanor. Stockholm behöver göra mer
för att på riktigt bli en cykelstad.
Inventera och bygg om riskfyllda platser
Ökad trängsel i cykelbanorna, fler cyklister i trafiken och en större
mångfald av fordon i cykelbanan innebär ökat antal olyckor. I
förslaget till cykelplan kan vi läsa att nöjdheten med
trafiksäkerheten för gående och cyklister har minskat och var år
2020 nere på endast 31 procent. Den upplevda bristen på
trafiksäkerhet är också ett hinder för många att börja cykla.
Staden behöver därför göra trafiksäkerhetsanalyser för att
identifiera riskfyllda platser och åtgärda dessa. En av de viktigaste
åtgärderna för att skapa trygga och trafiksäkra miljöer är
trafikseparering av cykelbanor. En alltmer omfattande
cykelpendling innebär att säkerhetsfrågor mellan gående och
cyklande måste prioriteras, även säkerhetsfrågor när cykelstråk
korsar trafikplatser till exempel efter Hägerstensvägen. Utmed
denna väg passeras flera gator med på och avfart från
Hägerstensvägen. Till exempel finns en busshållsplats belägen och
avstigning sker direkt ut mot cykelbana innan man kommer upp på
själva gångtrottoaren. Detta gäller flera andra stadsdelar med
samma upplägg inom området.
Åtgärder kan handla om alltifrån rödmarkeringar i marken och fler
cykeltrafikljus till att omvandla ytor för gatuparkering till
trafikseparerade cykelbanor. När cykelbana passerar korsning eller
på /avfartsvägar längs det som beskrivs som huvudstråk bör dessa
avfarter markeras, till exemplen målas röda, på cykelbanan så att
det uppmärksammas att det är en cykelbana.
Stadens trafikmiljö har fått ett nytt vanligt förekommande
transportslag, nämligen elsparkcyklar. När nya transportslag slår
igenom behövs information om hur dessa ska hanteras i trafikmiljön
för att samspelet ska fungera bra. Det kan handla om hur de ska
framföras på ett säkert sätt, exempelvis om de får köras på trottoarer
och hur man bör signalera inför en sväng. Det kan också handla om
hur de ska parkeras, mot husvägg eller mitt på trottoaren.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2021
Sida 26 (51)
2021-09-23

Även mopeder blir alltmer vanligt förekommande i cykelbanorna.
Anledningen är främst att det blivit allt vanligare med mopedbud.
Staden bör därför inleda en dialog med aktuella budföretag om att
de har ett ansvar för att informera sina bud om vilka regler som
gäller. Det kan handla om vilka mopeder som är tillåtna att köra,
vart man ska köra dem och vilka trafikregler som gäller.
Ordning och reda för elsparkcyklarna
Alltfler stockholmare och turister har börjat ersätta promenaden
med det nya trafikslaget elsparkcyklar. Ökningen har skett under
flera år och var år 2019 uppe i 13 procent av cyklarna. Sommaren år
2021 nåddes toppnoteringen 22 000 elsparkcyklar.
Det är inte ovanligt att det finns elsparkcyklar parkerade eller
slängda i cykelbanorna. Ett nytt fenomen har noterats i
olycksstatistiken, nämligen singelolyckor där cyklister skadats på
grund av elsparkcyklar som lämnats i cykelbanorna.
Trots detta saknas skarpa skrivningar om elsparkcyklarna i förslaget
till cykelplan. Staden måste omedelbart flytta felparkerade
elsparcyklar och fakturera bolagen för kostnaden. Staden måste
precis som andra städer kräva att elsparkcykelbolagen begär
tillstånd enligt ordningslagen för sin verksamhet så att staden kan
ställa krav på var de får parkeras. Även andra krav måste ställas på
el-cykelbolagen, exempelvis begränsning till en förare per fordon,
hastighetsbegränsning, åldersgräns och alkoholmätare.
Saltsopning
Projekt med saltsopning av cykelbana är lovande ur
säkerhetssynpunkt och ger enligt cykelplanen bättre fäste än vanlig
plogning. Det kan dock uppfattas som ett hån mot gångtrafikanter
där de får plöja sig fram på snöigaga, moddiga och i många fall
isiga trottoarer. Parallellt med trottoar går ett cykelstråk som är helt
rensopat. Samordning bör ske med saltsopning på trottoarer längs
cykelhuvudstråk för att även de ska anses säkra för gående.
Konsekvenser av cykelbanor i lokalmiljö
I stadens cykelplan har Lövholmsvägen i Gröndal tidigare fått
klassningen ´pendlingsstråk´. Det innebär att den ingår i det
övergripande cykelvägnätet och att det därmed ställs vissa krav på
cykelvägen, till exempel en separering av fotgängare och cyklister,
samt en bredare cykelväg. En bidragande anledning till att stråket
förlagts här är för att det är mycket trångt genom Gröndals centrum
samt att det på den sträckan går spårväg.
Det innebär att totalt 23 stycken träd, i varierande storlek, fälls för
att den nya gång- och cykelbanan ska kunna byggas. Anledningen

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2021
Sida 27 (51)
2021-09-23

är att det inte är möjligt att spara dessa träd då marken schaktas och
fylls för den nya gång- och cykelbanan.
Ibland kan olika frågor stå emot varandra. Hänsyn bör i större
utsträckning tas till stadsdelen karaktär och reella möjligheter när
man bestämmer var en cykelbana ska placeras och hur den ska
utformas. I Stockholms stads miljöprogram lyfts vikten av
bevarandet av träd i stadsmiljö. I detta fall har genomförandet av
cykelplanen vägt tyngre."
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Cykelplanen för Stockholm är gedigen och det är bra med
ambitionen att skapa en översiktlig plan för cykelinfrastrukturen för
att få till en bättre helhetsbild. Det finns många positiva delar i
cykelplanen men tyvärr är många delar av den starkt ideologiskt
påverkad och inte byggd på hur verkligheten ser ut eller vad som
praktiskt behöver göras. De omfattande ambitionerna och
åtgärderna som föreslås i cykelplanen är baserade på att staden ska
införa starka incitament och social ingenjörskonst för att fler ska
cykla. Något som Sverigedemokraterna är starkt emot.
Det är orealistiskt att tro att 70 % av Stockholm stads invånare ska
cykla, gå eller använda kollektivtrafiken. Det skulle innebära att på
en relativt kort tid måste många invånare ställa bilen, och det är
inget alternativ för vissa grupper som är beroende av bilen på ett
eller annat sätt. Med den tekniska utvecklingen med fler och bättre
fossilfria alternativ som dessutom sjunker i pris ser vi inte en
framtid där invånarna kommer att välja bort bilen. Tvärtom spår vi
en kommande ökning av antal personer som väljer att ha bil. Vi
borde därför planera för hur verkligheten ser ut i stället för efter
utopiska önskescenarier.
Bilen och kollektivtrafiken bör vara det som ligger i fokus när
staden planerar för infrastrukturen. När det gäller cykel och
kollektivtrafik ser vi Sverigedemokrater inga problem med att sätta
upp ytterligare och säkrare cykelställ vid hållplatser, stationer,
idrottshallar, publika anläggningar/lokaler och arbetsplatser samt
andra åtgärder för att underlätta för dem som väljer att ta cykeln.
Inte heller är det något problem att utöka och förbättra de befintliga
cykelstråken. De pengar som spenderas på cykeltrafiken måste dock
vara proportionella jämfört med kollektivtrafiken och bilen i
förhållande till hur många som brukar de olika färdmedlen. Sverige
är ett land som har flera säsonger och vintern är återkommande
väldigt kall med mycket snö vilket naturligtvis försvårar för och
minskar antalet cyklister."
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Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/321-6 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Cykelplan
för Stockholm 2021
 HÄ 2021/321-1 Remissbrev - Cykelstaden - cykelplan för
Stockholm 2021
 HÄ 2021/321-2 Remissunderlag 1A Cykelstaden Cykelplan 2021 (remissversion)
 HÄ 2021/321-3 Remissunderlag 1B Reviderade stråk Cykelplan 2021
 HÄ 2021/321-4 Remissunderlag 1C Reviderade stråk karta Cykelplan 2021
 HÄ 2021/321-5 Remissbrev B Sändlista för remiss av
förslag på reviderad cykelplan
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§ 12
Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
Yttrande till trafiknämnden
HÄ 2021/424

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till trafiknämnden som svar på
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stadens nya trafiksäkerhetsplan fastslår det strategiska arbetet för
trafiksäkerheten i Stockholm. Bland annat ska fokus läggas på
singelolyckor och hastighetsbegränsningar för gående och cyklister.
Åtgärder konkretiseras inte i planen och fokusområden är
styrmedel, utbildning, infrastruktur, drift och underhåll samt teknik
och innovation. Förvaltningen lämnar några konkreta
cykeltrafikåtgärder men har i övrigt inga synpunkter.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Lova André Nilsson
(MP), Johan Vesterlund (C), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Henrik
Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"-Att som svar på remissen överlämna och åberopa förvaltningens
tjänsteutlåtande,
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-att föreslå trafiknämnden besluta att återremittera ärendet för
komplettering med beskrivning av problematiken kring
elsparkcyklar, samt
-att därutöver anföra följande:
Elsparkcyklarna är ett nytt inslag i Stockholmstrafiken som medfört
både fördelar och nackdelar. De är ett trevligt och lättillgängligt
komplement till övriga färdmedel, men har också inneburit många
problem i trafiken.




Oreglerad parkering som hindrar framkomligheten, speciellt
för rörelsehindrade, för synskadade och för barnvagnar.
Elsparkcyklister som kör som om inga trafikregler gäller
dem, i kollektivtrafikkörfält, på gångbanor i hög fart och
utan cykelhjälm.
Risk för olyckor och trafikskador. Ofta i samband med
alkoholförtäring. Allvarliga skador som käkfrakturer och
tandskador som föranleder både sjukvård och tandvård.

Vi vill också påpeka vikten av att de
funktionshinderorganisationerna involveras i det fortsatta arbetet då
människor med funktionsvariationer är extra utsatta i trafiken och
då det i deras organisationer fick mycket kunskap som skall
användas och inte gå till spillo."

Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/424-4 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
 HÄ 2021/424-1.1 Remissbrev - Trafiksäkerhetsplan för
Stockholms stad
 HÄ 2021/424-3 Remissunderlag Trafiksäkerhetsplan för
Stockholms stad
 HÄ 2021/424-2 Sändlista för remiss Trafiksäkerhetsplan för
Stockholms stad
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§ 13
Utöka antalet båtplatser i Stockholm - motion från SD
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2021/477

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Motionären Peter Wallmark (SD) föreslår att antalet båtplatser
utökas genom att befintliga anläggningar tillåts växa och nya
båtklubbar anläggs. Förvaltningen är tveksam till fler båtplatser då
det begränsar allmänhetens tillgång till stranden och
båtuppläggningsplatser upplevs som otrygga och inte tillför värden
till stadsmiljön. Om nya båtplatser ändå planeras anser
förvaltningen att de ska planläggas för detta ändamål.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Lova André Nilsson
(MP), Johan Vesterlund (C), Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva
Fagerhem m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
Henrik Åkerlund (SD) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Henrik Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"1. Sverigedemokraterna yrkar på att motionen bifalles.
2. Därutöver vill vi anföra följande:
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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
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
 HÄ 2021/477-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Utöka
antalet båtplatser
 HÄ 2021/477-1 Remissbrev 1 - Utöka antalet båtplatser i
Stockholm - motion från SD
 HÄ 2021/477-1.3 Remissunderlag - Motion om att utöka
antalet båtplatser i Stockholm
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§ 14
Serveringstillstånd för restaurang Burgeria
Yttrande till socialnämnden
HÄ 2021/536

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd anser att Ken & Dave AB
kan få tillstånd att få servera alkohol till allmänhet vid
restaurang Burgeria.
2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Ken & Dave AB ansöker om tillstånd för alkoholservering vid
restaurang Burgeria, på Instrumentvägen 23 i Hägersten. Sökande
avser att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11.00 – 22.00
måndag till söndag, både på uteserveringen och i restaurangen.
Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd
meddelas enligt ansökan.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/536-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Serveringstillstånd för restaurang Burgeria
 HÄ 2021/536-1 Serveringstillstånd för restaurang Burgeria
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§ 15
Serveringstillstånd för restaurang Café Modus
Yttrande till socialnämnden
HÄ 2021/537

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd anser att Modus kan få
tillstånd att få servera alkohol till allmänhet vid A.B Café.
2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Modus ansöker om tillstånd för alkoholservering vid A.B Café, på
Valborgsmässovägen 34 i Hägersten. Sökande avser att servera
spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten med serveringstid kl. 11.00 – 21.00 måndag till
söndag, både på uteserveringen och i restaurangen. Förvaltningen
har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas enligt
ansökan.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/537-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Serveringstillstånd för restaurang Café Modus
 HÄ 2021/537-1 Serveringstillstånd för restaurang Café
Modus
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§ 16
Serveringstillstånd för restaurang Torget Bistro Bar &
Kök
Yttrande till socialnämnden
HÄ 2021/540

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd anser att La familia
Fallama AB kan få tillstånd att få servera alkohol till
allmänhet vid restaurang Torget Bistro Bar & Kök.
2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
La familia Fallama AB ansöker om tillstånd för alkoholservering
vid restaurang Torget Bistro Bar & Kök, på Liljeholmstorget 7.
Sökande avser att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11.00 – 01.00
måndag till söndag, både på uteserveringen och i restaurangen.
Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd
meddelas enligt ansökan.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/540-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Serveringstillstånd för restaurang Torget Bistro Bar och Kök
 HÄ 2021/540-1 Serveringstillstånd för restaurang Torget
Bistro Bar & Kök
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§ 17
Protokoll från pensionärsrådet
HÄ 2021/3

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets
synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/3-16 Protokoll från pensionärsrådet 15 september
2021
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§ 18
Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
HÄ 2021/4

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har tagit del av rådet för
funktionshinderfrågors synpunkter och lägger protokollet till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/4-15 Protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor 15 september 2021
 HÄ 2021/4-18 Bilaga 1, VP 2022 punkter Hägersten-Älvsjö
sammanställning
 HÄ 2021/4-16 Bilaga 2, VP Synpunkter VP 2022 HÄ
Kompetens
 HÄ 2021/4-17 Bilaga 3, VP kontaktperson LSS insatsen
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§ 19
Protokoll från förvaltningsgruppen
HÄ 2021/5

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/5-17 (Signerad) Protokoll från förvaltningsgruppen
14 september 2021
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§ 20
Anmälan av delegationsbeslut
HÄ 2021/11

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av
delegationsbeslut till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/11-16 Rapport över delegationsbeslut
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§ 21
Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden
Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har tagit del av skrivelserna och
lägger anmälan till handlingarna.
Sammanfattning
Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden.
1 Förslag om träd och rabattlådor vid Liljeholmskajen
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 28 augusti 2021, dnr HÄ 2021/575
Översänt till trafikkontoret
2 Miljöcenter i Stockholm
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 30 augusti 2021, dnr HÄ 2021/582
Översänt till miljöförvaltningen

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2021
Sida 41 (51)
2021-09-23

§ 22
Anmälan av rapporter och diarieförda ärenden
HÄ 2021/572

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/572-3 Anmälan av rapporter till nämnden
 HÄ 2021/572-4 Rapport över diarieförda ärenden för
perioden 1- 31 augusti 2021
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§ 23
Nämndens och förvaltningens frågor
Skrivelse om arbetsmarknadsinsatser
Maria Ljuslin m.fl. (V) lade fram en skrivelse om
arbetsmarknadsinsatser. Dnr HÄ 2021/656
Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till
förvaltningen för beredning.
_____________________________

Skrivelse om socialpsykiatrins träffpunkter och dagliga
verksamheter
Maria Ljuslin m.fl. (V) lade fram en skrivelse om socialpsykiatrins
träffpunkter och dagliga verksamheter. Dnr HÄ 2021/657
Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till
förvaltningen för beredning.
_____________________________

Skrivelse om genomlysning av barn och ungdom inom
individ och familj
Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram en skrivelse om genomlysning av
barn och ungdom inom individ och familj. Dnr HÄ 2021/658
Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till
förvaltningen för beredning.
_____________________________
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Stadsdelsdirektörens information
Gunilla Davidsson informerade om








Förvaltningens hantering av covid-19 och planen för att
avveckla restriktionerna.
Gruppledare bjuds in till möten med råden. Pensionärsrådet
27 oktober kl. 16-17 och rådet för funktionshinderfrågor 10
november kl. 16-17.
Statligt servicekontor öppnar i Liljeholmen.
Företagsdialog i Hägersten-Älvsjö 22 oktober.
Renovering av förskolan Lillskogen.
Nya cykelregler i naturreservatet Älvsjöskogen
Ny entré till Mälarhöjdens idrottsplats.
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Borttagen på grund av sekretess
HÄ 2021/600
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§ 25
Borttagen på grund av sekretess
HÄ 2021/609
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§ 26
Borttagen på grund av sekretess
HÄ 2021/584
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§ 27
Borttagen på grund av sekretess
HÄ 2021/585

Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/585-1 Tjänsteutlåtande daterat 30 augusti 2021
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§ 28
Borttagen på grund av sekretess
HÄ 2021/599
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§ 29
Borttagen på grund av sekretess
HÄ 2021/603
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§ 30
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 för 2021
HÄ 2021/533

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen varje kvartal
redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut om
bistånd eller insats som inte har kunnat verkställas inom tre
månader från datum för gynnande beslut. Kommunen ska också
rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
samt rapportera när ett tidigare icke verkställt beslut har verkställts.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/533-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Rapport
om ej verkställda beslut kvartal 2 2021
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§ 31
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan av protokollen
till handlingarna.
Ärendet
Anmäldes sociala delegationens protokoll från 2, 7 och 16
september 2021.

