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Protokoll 3/2022
fört vid Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 24 februari 2022 kl. 18:00-19:50, Stadsarkivet,
Sjöviksvägen 126. Konferensrum Tunnan
Ledamöter

Abit Dundar (L) Ordförande
Maria Ljuslin (V) 1:e vice ordförande
Johan Nilsson (M) 2:e vice ordförande §§1-5, §§7-28
Anette Hellström (M)
Susanne Sjöblom (M)
Torbjörn Erbe (M)
Rebekka Dominique (MP)
Johan Vesterlund (C)
Eva Fagerhem (S)
Stefan Johansson (S)
Mathias Walldén (S)
Ann-Marie Strömberg (V)
Henrik Åkerlund (SD)
Sara Lundberg (M) §6 ersätter Johan Nilsson (M)

Ersättare

Sara Lundberg (M) §§1-5, §§7-28
Henrik Odén (M)
Tita Bergquist (M)
Tony Ottebjer-Winkler (M)
Marco Rossi (L)
Henrik Falk (C)
Lolita Lovén Johnsen (KD)
Malte Sigemalm (S) §§1-5, §§7-28
Gun Högbacke (S)
Björn Häll Kellerman (V) (Skype)
Ingela Lansgard (SD)

Övriga närvarande

Gunilla Davidsson Stadsdelsdirektör
Camilla Höglund Nämndsekreterare
Yvonne Kokkola Avdelningschef (Skype)
Marja Kammouna Avdelningschef (Skype)
Katarina Odén Ryhede Avdelningschef (Skype)
Linda Palo Avdelningschef (Skype)
Alex Baena Avdelningschef (Skype)
Mette Sundqvist Avdelningschef (Skype)
Lars Wennberg Kanslichef (Skype)
Susann Stjärnfeldt Personalföreträdare (Lärarförbundet)
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(Skype)
Emma Stålkrantz Personalföreträdare (Kommunal) (Skype)
Justerare

Abit Dundar (L), Maria Ljuslin (V)

Datum för justering

2022-03-01

Paragraf

§§1-28

Sekreterare

Camilla Höglund
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Val av justerare och dag för justering
Medborgarförslag om en miljövänlig park med
fågelbogungor vid Herrängens skola
Idrottsplan för spontana aktiviteter i Älvsjö
Frisbeegolf i Solbergaskogen
Fritidsverksamheten Hövdinga samt PRO, LSS och
ungdomsgården på Hövdingagården
Verksamhetsbidrag 2022 till föreningarna
Midsommargården och Hägerstensåsens medborgarhus
Nämndens verksamhetsberättelse 2021
Boendeplan 2022-2032, bostad med särskild service
SoL och LSS, Region västra Söderort
Förlängning av avtal för drift av Älvsjö
servicehusrestaurang samt leverans av heldygnskost
till vård- och omsorgsboende
Uppdatering av nämndens delegationsordning
Indragna uppföljningar av barn under pandemin
Kameraövervakning i riskmiljöer
Förslag till reviderade riktlinjer för omsorg på
obekväm arbetstid och barnsäkerhet
Nya riktlinjer för familjehemsvård för barn och unga
Färdplan för äldreomsorgens utveckling
Reviderad framkomlighetsstrategi
Stadsgemensam visselblåsarfunktion
Samverkan med antidiskrimineringsbyråer
motion från (Fi)
Samråd om betydande miljöpåverkan för Spårväg Syd
Enheternas verksamhetsberättelser 2021
Protokoll från pensionärsrådet
Protokoll rådet för funktionshinderfrågor
Protokoll från förvaltningsgruppen
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av skrivelser till nämnden
Anmälan av rapporter och diarieförda ärenden
Nämndens och förvaltningens frågor
Anmälan av sociala delegationens protokoll
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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 ersättare på distans och att sammanträdet webbsänds.
Mötet ajournerades kl. 18.02–18.35 för öppet forum med
allmänhetens frågestund. Öppet forum innehöll temat GDPR
årsrapport 2021 - Nämndens dataskyddsombud Jessica Hillergård
informerade.
Abit Dundar (L) och Maria Ljuslin (V) utsågs att justera dagens
protokoll. Justering sker 1 mars 2022.
Dagordningen godkändes.
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§2
Medborgarförslag om en miljövänlig park med
fågelbogungor vid Herrängens skola
HÄ 2022/53

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget
till förvaltningen för beredning.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2022/53-1.1 Medborgarförslag om en miljövänlig park
med fågelbogungor vid Herrängens skola
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§3
Idrottsplan för spontana aktiviteter i Älvsjö
Svar på medborgarförslag
HÄ 2021/525

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och avslår
medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget innehåller önskemål om att anlägga en liten
utomhusplan med sarg för att kunna spela innebandy. Föreslagen
placering är i Långbro, Herrängen eller Långsjö. Förvaltningen
bedömer att det i området finns ett stort och brett utbud av
möjligheter till spontant idrottande, som nyligen har förbättrats med
utbyggda utegym och skejtbanor, och som kommer att förstärkas
ytterligare med en ny konstgräsplan vid Herrängens skola, enligt ett
tidigare medborgarförslag. Förvaltningen noterar önskemålet om en
bollplan med en sarg för framtida planering, men föreslår att
nämnden nu avslår medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/525-4 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Idrottsplan
i Älvsjö
 HÄ 2021/525-1 Medborgarförslag om en idrottsplan
utomhus för spontana aktiviteter i Älvsjö
 HÄ 2021/525-6 Kommenterar på tjänsteutlåtande Idrottsplan utomhus för spontana aktiviteter i Älvsjö
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§4
Frisbeegolf i Solbergaskogen
Svar på medborgarförslag
HÄ 2021/637

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget innehåller önskemål om korgar för frisbeegolf i
Solbergaskogen, för att öka antalet personer som rör sig i skogen
och öka tryggheten. Förvaltningen har genomfört och planerar att
genomföra flera olika åtgärder i och kring Solbergaskogen, för att
öka både tryggheten och rekreations- och naturvärden. I arbetet med
Solbergaskogen värnas naturmarken genom att besökare leds till
aktivitetsytor utmed gångstråken. Korgar för frisbeegolf skulle i
första hand placeras i naturmarken, vilket ökar slitaget på marken
och minskar naturupplevelsen för övriga besökare. Förvaltningen
föreslår att nämnden avslår medborgarförslaget med motiveringen
att naturvärdena väger tyngre och att andra åtgärder vidtas för att
öka tryggheten och attraktiviteten i skogen.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/637-5 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Frisbeegolf i Solbergaskogen
 HÄ 2021/637-1 Medborgarförslag om frisbeegolf
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§5
Fritidsverksamheten Hövdinga samt PRO, LSS och
ungdomsgården på Hövdingagården
Svar på medborgarförslag
HÄ 2021/705

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar och avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Fritidsverksamheten Hövdingas föräldraförening har
inkommit med ett medborgarförslag om fortsatt verksamhet i
Hövdingagården. Förvaltningen är positiv till att det fortsatt bedrivs
verksamhet i Hövdingagården, däremot står beslutet att flytta
ungdomsverksamheten och avsluta hyresförhållandet med
fastighetsägaren Sisab fast.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Rebekka Dominique
(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 bifall till medborgarförslaget.
2. Sverigedemokraterna yrkar avslag på förvaltningens förslag till
beslut.
3. Därutöver vill vi anföra följande:
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Ett svar från förvaltningen har inkommit gällande ett
medborgarförslag som berör fritidsverksamheten och samt övriga
verksamhet som disponerar lokalen vid Hövdingagården.
Sverigedemokraterna instämmer huvudsakligen i beskrivningen
kring medborgarförslaget och anser därmed att en avveckling av
verksamheterna är djupt olycklig för berörda parter.
Med anledning av att en fritidsverksamhet för ungdomar, planeras
att etablera sig vid Katrinebergsbacken, delar vi också den oro
många föräldrar uttrycker gällande den problembild med otrygghet
som finns vid Liljeholmen. Vi menar att detta är en omständighet
som försvårar för många ungdomar att därmed söka sig till denna
nya verksamhet."
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett
särskilt uttalande.
"Det är inte möjligt att tillstyrka medborgarförslaget då
Hövdingagårdens lokaler redan är uppsagda och kontraktet övertas
av utbildningsförvaltningen fr.o.m. 2022-07-01.
Det har nu framkommit att den nya fritidsgården i Liljeholmen
planeras vara klar för inflyttning först i oktober 2022, inte i augusti
2022 som först förespeglades. Fastighetsnämnden har också
förvarnat om att det finns risk för att ombyggnationen och därmed
inflyttningen kan komma att dra ut på tiden. Då kontraktet för
Hövdingagården är uppsagt till halvårsskiftet innebär det att
stadsdelsnämnden kan komma att sakna en fritidsgård under hela
höstterminen 2022 och i varje fall fram till att den nya fritidsgården
öppnar. Det kanske hade varit klokt att säga upp Hövdingagårdens
lokaler först till årsskiftet 2022/2023.
Situationen har inte heller löst sig för fritidsklubben för
mellanstadiebarn Hövdinga som fortfarande väntar på besked om
sin framtid.
Stadsdelsnämnden har förvisso inte något formellt ansvar för vare
sig mellanstadiebarnens fritidsklubb eller för PRO, men information
och samråd mellan olika verksamheter kan underlätta och förebygga
att angelägna verksamheter kommer i kläm och att onödig missämja
förebyggs."
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Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/705-5 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Fritidsverksamheten Hövdingagården svar på
medborgarförslag
 HÄ 2021/705-1.1 Medborgarförslag gällande
fritidsverksamheten Hövdinga samt PRO, LSS och
ungdomsgården på Hövdingagården
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§6
Verksamhetsbidrag 2022 till föreningarna
Midsommargården och Hägerstensåsens medborgarhus
HÄ 2021/386

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd bifaller förvaltningens
förslag i huvudsak.
2. Nämnden beviljar föreningen Midsommargården ett
verksamhetsbidrag om 175 000 kronor.
Därutöver anför nämnden följande:
Föreningen Midsommargården bedriver en viktig verksamhet i
stadsdelen. Medel till fördelning av föreningsstöd är dock
begränsade och nämnden anser att det är viktigt att stödet kan
fördelas på flera föreningar och att inte alltför stor del av den totala
summan fördelas till en enda förening eller organisation. Det ska
även finnas möjlighet för nya föreningar eller organisationer att ta
del av stödet likväl som vi värnar om att det finns tillgängliga medel
för enskilda arrangemang under året (arrangemangsstöd). Därför
föreslår vi att Föreningen Midsommargården erhåller ett stöd likt
2021 års nivå. Föreningen Midsommargården bedriver sociala
aktiviteter för barn och unga samt äldre. Dessa målgrupper är
prioriterade. Föreningen kan söka arrangemangstöd för de riktade
aktiviteterna som inte omfattas av verksamhetsstödet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden återremitterade delar av ärendet fördelning av
verksamhetsbidrag 2022 på sammanträde 27 januari 2022 med
uppgifter för föreningarna Midsommargården och Hägerstens
medborgarhus. Förvaltningen har kompletterat med efterfrågade
uppgifter i de delar som blev återremitterade. Redovisning av de
båda föreningarnas samlade bidrag för 2022 samt planerade
aktiviteter i Hägerstensåsens Medborgarhus presenteras.
Jäv
Johan Nilsson (M) och Malte Sigemalm (S) deltog inte i
handläggningen i detta ärende på grund av jäv.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Rebekka Dominique
(MP), Johan Vesterlund (C) och Henrik Åkerlund (SD) lade fram
ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
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Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förslaget från (L), (M), (MP), (C) och (SD)
Ersättaryttrande
Lolita Lovén Johnsen (KD) instämde med sitt ersättaryttrande i
förslaget från (L), (M), (MP), (C) och (SD).
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig
mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett
särskilt uttalande.
"När man går igenom motiv från förvaltningen för bidragens
givande samt förslag till sökta belopp hänvisas för en del föreningar
att de erhåller bidrag från annat håll till exempel från
Kulturförvaltningen. Denna information delges inte för samtliga
föreningar som erhåller bidrag. För att få en likvärdig bild för
bedömning av förslagen till bidrag måste uppgifter om bidrag från
andra kommunala organ finnas med för samtliga ärenden. Vi anser
att det framöver måste finnas med som en obligatorisk uppgift i
samtliga motiveringar från förvaltningens sida om bidrag erhålls
från till exempel Kulturförvaltningen eller om stöd till
samlingslokal ges."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/386-37 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Verksamhetsbidrag 2022 till föreningen Midsommargården
och Hägerstensåsens medborgarhus
 HÄ 2021/386-36 Komplettering från Hägerstensåsens
medborgarhus
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§7
Nämndens verksamhetsberättelse 2021
HÄ 2021/852

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner
verksamhetsberättelsen med bokslut 2021, inklusive bilagor,
och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens
revisorer.
2. Nämnden begär att ackumulerat netto 73,7 mnkr avseende
resultatenheterna överförs till 2022.
3. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel för
Stockholm vid vattnet om 1,3 mnkr för i enlighet med
ärendet.
4. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel för
Örby slottspark om 1,5 mnkr i enlighet med ärendet.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden redovisar att den inom ramen för tillgängliga
resurser bedöms ha uppnått målen för verksamheterna och därför
bidragit till uppfyllelse av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål
för år 2021. Före resultatöverföringar redovisas ett överskott med
26,0 mnkr. Efter resultatöverföringar redovisas ett överskott om
14,0 mnkr. Resultatenheterna ökar sina ackumulerade fonder med
12,0 mnkr.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.
"Vi konstaterar att det finns mycket i stadsdelsnämndens
verksamhet som är bra men också måste förbättras. Ett ´positivt
resultat´ är nödvändigtvis inte samma sak som att ekonomin går
ihop. Det måste också vara ett positivt resultat för invånarna i vår
stadsdelsnämnd. Det är i denna verksamhetsberättelse fler röda och
gula ”pluppar” än vad som varit tidigare. Pandemin har förvisso
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medfört negativa konsekvenser men det är inte hela förklaringen. Vi
konstaterar att även om budgeten går ihop har den blågröna
majoritetens budget påverkat olika verksamheter negativt.


Underskottet inom individ- och familjeomsorgen, barn och
ungdom. Denna verksamhet är kraftigt underbudgeterad. De
placeringar utanför hemmet som görs är inte föranledda av
brister i de insatser som ges på hemmaplan. De är
nödvändiga därför att barnen har så svår problematik eller
därför att vårdnadshavarnas brister i omsorgen är så stora att
det inte räcker med insatser i öppenvårdsform. Mestadels
har öppenvårdsinsatser prövats både i stor omfattning och
under lång tid innan placering utanför hemmet sker.



Underskottet när det gäller vuxna. Samma sak. Det finns
människor med missbruksproblematik, ofta kombinerad med
psykisk ohälsa, som har så stora behov att vården inte kan
tillgodoses på hemmaplan.



Målet med nöjdhetsgrad när det gäller förbättrad
livssituation på grund av insatser från socialtjänsten
(ekonomiskt bistånd) har inte uppnåtts. Mål 80%. Resultat
60%.



Äldreomsorgen. Vi noterar återigen att målsättningen att
äldre med insatser från hemtjänst minst två gånger per dygn
inte skall behöva ha kontakt med mer än 10 olika personal
under en 14-dagarsperiod inte har uppfyllts.



Vi noterar att problematiken kring att
målsättningen ´måltiden skall vara en trevlig stund på
dagen´ och att ´äldre skall vara nöjda med möjligheten att
komma utomhus´ fortfarande kvarstår trots mycket låg
målsättning.



Mycket bekymmersamt är att målsättningen att barn och
ungdomar skall vara delaktiga i utredningar om den inte
uppfyllts på långt när (mål 90%, resultat 59%).



Nöjdhetsgraden när det gäller renhållning och parkskötsel
har sjunkit.

Särskilt uttalande
Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.
Liksom vid tidigare verksamhetsberättelser är det intressant att läsa
sammanställningen av allt fantastiskt arbete som under året utförts
av förvaltningens medarbetare. Samtidigt som pandemin pågått och
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stadsdelsnämndens arbete med sammanslagningen med Älvsjö har
fortsatt.
Förvaltningen bedömer att alla kommunfullmäktiges 12 mål för
stadsdelsnämndens verksamhetsområden har uppnåtts helt under
året. Merparten av indikatorerna bedöms ha uppnåtts liksom
samtliga nämndens mål. Ett ständigt arbete pågår för att ytterligare
förbättra måluppfyllelsen och utveckla ekonomistyrningen.
Vi vill dock peka på några mål som inte nåtts under året:
Parkskötsel
Nämndmål: Hägersten-Älvsjö är ett tryggt, säkert och välskött
stadsdelsområde att bo och vistas i
Målen nås inte fullt ut för följande indikatorer:



Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park
och grönområden

Förvaltningen skriver att kontroll av höststädningen genomfördes i
november. I Älvsjö var statusen bra medan Hägersten och
Liljeholmen fick en del anmärkningar.
Det är bra att nämnden tagit beslut om en rutin som innebär
systematiska uppföljningar av parkentreprenaden. Vi tror dock att
med parkskötsel i Egen Regi närmare verksamheten kan vi lägga
ned mer tid på utförandet och mindre tid på att jaga entreprenörer
som inte sköter sig.
Individ och familj
Nämndmål: Invånarna i Hägersten-Älvsjö lever utifrån sina
förutsättningar och behov ett självständigt liv
Målen nås inte för följande indikatorer:





Andel barn och ungdomar anmälda för brott som
tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till
samtal med socialtjänsten inom 48 timmar
Andel utredningar av barn och unga där barnet varit
delaktigt och fått återkoppling
Antal vräkningar som berör barn
Andel av personalkostnader inom socialtjänstens
myndighetsutövning som är för externa konsulter

Förvaltningen skriver att på grund av personalomsättning och hög
sjukfrånvaro har externa konsulter anlitats i högre grad än beräknat
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för att klara uppdrag och bibehålla en sund arbetsmiljö. En
ytterligare förklaring är att inflödet av nya ärenden fortsatt har varit
högt under året vilket tillsammans med nyrekryteringar och delvis
oerfarna handläggare också ökat behovet av konsulter.
Utfallet för individ- och familjeomsorg (insatser för barn- och
ungdom, beroendevård, socialpsykiatri och flyktingmottagande)
visar ett sammantaget underskott med 7,7 mnkr. Barn- och
ungdomsomsorgen visar ett underskott med 11,2 mnkr.
Som förvaltningen mycket riktigt skriver så är de anställdas
förutsättningar att utföra sitt arbete avgörande för kvaliteten på
verksamheternas tjänster. Vi instämmer i detta och därför är det
viktigt att Individ – och familjeomsorgen tilldelas resurser utifrån
de stora behov som finns.
Äldreomsorg
Nämndmål: Äldre får insatser av hög kvalitet som ger trygghet,
valfrihet och stärker förmågan att leva ett värdigt och självständigt
liv
Målet nås inte för följande indikator:


Antal personal en hemtjänsttagare i ordinärt boende med
minst två besök om dagen möter under 14-dagarsperiod.

Nämnden behöver nu skruva upp takten beträffande ovanstående
nämndmål liksom även målsättningen att erbjuda högre
sysselsättningsgrad till de medarbetare med ofrivillig deltid som
önskar heltid."
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Ett förslag till verksamhetsberättelse för 2021 för HägerstenÄlvsjö stadsdelsnämnd i linje med majoritetens budget i
kommunfullmäktige har inkommit till stadsdelsnämnden.
Sverigedemokraterna vill belysa verksamhetsåret för 2021 har
påverkats av den pågående pandemin vilket haft viss negativ
påverkan på förvaltningens verksamheter som blivit påtvingade att
anpassa verksamheterna med hänsyn till gällande restriktioner. Vi
ser dock positivt på att förvaltningen bedöms uppnå flertalet
inriktningsmål med hänsyn till gällande omständigheter.
I en tid då pandemin tenderar att upphöra, ser vi en förhoppning att
förvaltningen kan ställa om och möjliggöra för att bedriva ordinarie
verksamhet med goda förutsättningar på ett mer tillfredställande
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sätt.
I linje med tidigare verksamhetsplaner som presenterats, avser vi att
ständigt påpeka betydelsen av att förvaltningen arbetar framgent
med att säkerställa en god kompetensförsörjning avseende
äldreomsorgen och förskoleverksamheten eftersom dessa är
verksamheter som varit särskilt sårbara under pandemin och
behöver få möjlighet till återhämtning.
Vi står bakom och vill ännu en gång lyfta betydelsen av att
förvaltningen verkar för att invånare inom stadsdelen, beroende av
ekonomiskt bistånd, ges möjlighet till goda incitament för att i
större omfattning bli självförsörjande. Vi menar att detta är särskilt
viktigt för att generera goda skatteintäkter som kan komma
kärnverksamheterna till del."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/852-5 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande
Verksamhetsberättelse 2021 Hägersten-Älvsjö
 HÄ 2021/852-1 Bilaga 1 Uppföljning av intern kontroll 2021
 HÄ 2021/852-2 Bilaga 2 GDPR Dataskyddsombudets
årsrapport 2021
 HÄ 2021/852-3 Bilaga 3 Underlag till förskolerapport
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§8
Boendeplan 2022-2032, bostad med särskild service SoL
och LSS, Region västra Söderort
Underlag till stadsövergripande boendeplanering
HÄ 2021/816

Beslut
Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd godkänner underlaget till den
stadsövergripande boendeplanen från region västra söderort.
Sammanfattning av ärendet
Målen med den stadsövergripande boendeplanen är att tillgodose
behoven av bostäder med särskild service samt att minska antal icke
verkställda beslut och antal placeringar utanför valfrihetssystemet
avseende dessa bostäder. Med hjälp av en stadsövergripande
boendeplan kan Stockholms stad öka möjligheterna att bättre
planera och tillgodose alla brukares behov och önskemål vad gäller
bostäder med särskild service inom valfrihetssystemet. Underlagen
till den stadsövergripande boendeplanen lämnas av de fyra
regionerna västerort, innerstaden, östra söderort och västra söderort.
Hägersten-Älvsjö tillsammans med Skärholmen utgör västra
söderort.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt
uttalande.
”I boendeplanen skriver man att syftet med en stadsövergripande
boendeplan är att Stockholms stad ska få möjligheter att bättre
planera och tillgodose alla brukares behov och önskemål vad gäller
bostäder med särskild service inom valfrihetssystemet.
I boendeplanen framkommer dock att det föreligger en diskrepans
mellan det befintliga behovet av bostad med särskild service och
den reella tillgången till platser vilket leder detta till lång väntetid
för att få ett boende i denna form inom LOV.
Som exempel har Hägersten-Älvsjö har tecknat 53 individuella
avtal med privata aktörer som inte anslutit sig till stadens LOVavtal. Orsaken till placeringarna är att den enskilde inte har kunnat
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placeras inom LOV på grund av särskilda behov samt att
ramavtalade leverantörer inte haft lediga platser till förfogande.
Flera klienter har bott många år i ett boende med individuellt avtal.
Vi menar att det inte är rimligt att bristen på bostäder med särskild
service, förutom att det medför extra kostnader för
stadsdelsförvaltningarna, också leder till långa väntetider för att få
ett boende i denna form.
Allvarlig är även att när det gäller boende för yngre personer med
psykiatrisk problematik möter varken regionen eller staden i stort
behovet. Detta då det är resurs- och kostnadskrävande att driva
boenden för denna målgrupp och att intäkterna inte möter
kostnaderna med anledning av de låga ersättningarna.
Vi instämmer också med de synpunkter som framförs av råden för
funktionshinderfrågor i Skärholmen respektive Hägersten Älvsjö.
Bristen på bostäder är ett svek mot en skör, ung grupp med stort
behov av stöd. Utgår man från det beräknade behovet för vår region
och jämför med den aktuella planen kan man bara täcka en bråkdel
av dessa behov, eller 15-20%, vilket är mycket oroande. Det är
alltså mycket angeläget att staden och regionen tar fram betydligt
fler projekt. Annars riskerar många med stora behov att tvingas
vänta alltför länge eller att acceptera sämre lösningar. Bristen på
bostäder som ger nödvändigt stöd kan även innebära ökade
kostnader för regionen eller stadsdelen."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/816-4 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Boendeplan LSS och socialpsykiatri 2022
 HÄ 2021/816-1 Bilaga 1 Boendeplan västar söderort LSS
och SoL
 HÄ 2021/816-2 Bilaga 1.1 Prognos över kommande behov
av bostäder med särskild service
 HÄ 2021/816-3 Bilaga 3 Vägledning boendeplan 2021
 HÄ 2021/816-5 Yttrande från Rådet för
funktionshinderfrågor över Boendeplan 2022-2032
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§9
Förlängning av avtal för drift av Älvsjö
servicehusrestaurang samt leverans av heldygnskost till
vård- och omsorgsboende
HÄ 2021/17

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med ISS
Facility Services AB, organisationsnummer 556410-3280, gällande
driften vid Älvsjö servicehusrestaurang samt leverans av
heldygnskost till vård- och omsorgsboenden förlängs från och med
2022-08-01 till och med 2023-07-31.
Sammanfattning av ärendet
Älvsjö servicehusrestaurang drivs på entreprenad av ISS Facility
Services AB. Avtalet är tecknat för perioden 2019-08-01 till 202107-31 med möjlighet till förlängning ett plus ett år. Avtalet har den
28 januari 2021 förlängts en första period 2021-08-01 till 2022-0731. Förvaltningen föreslår att avtalet förlängs en sista period till 31
juli 2023. I förlängningen utgår att leverera måltider till Solberga
vård- och omsorgsboende.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/17-7 (Godkänd - R 1) Förlängning av avtal för drift
av Älvsjös servicehusrestaurang sam leverans av
heldygnskost till vård- och omsorgsboende
 HÄ 2021/17-6 Uppföljningsrapport ISS Facility Services AB
för restaurangdrift vid Älvsjö servicehusrestaurang 2021
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§ 10
Uppdatering av nämndens delegationsordning
HÄ 2022/31

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd delegerar beslut av
ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till
förvaltningschef enligt 7 kap. 6 § kommunallagen.
2. Nämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera
ärendena till lägst den nivå som finns angiven i
delegationsordningens kolumn ”Delegat”.
3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i
kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden kan med stöd i kommunallagen uppdra åt
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Delegationsordningen behöver uppdateras i och med ny lag om
informationssamtal.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2022/31-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Uppdatering av delegationsordningen 2022-02-24
 HÄ 2022/31-2 Bilaga Delegationsordning för HägerstenÄlvsjö SDN 2022-02-24
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§ 11
Indragna uppföljningar av barn under pandemin
Svar på skrivelse från (V)
HÄ 2021/880

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse av Maria Ljuslin m.fl. (V) från 16 december 2021
ställs frågor om förvaltningens arbete med uppföljningar av
placerade barn under pandemin. Frågorna i skrivelsen besvaras i
förvaltningens tjänsteutlåtande.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/880-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Uppföljningar familjehemsplacerade barn Svar på skrivelse
 HÄ 2021/880-1 Indragna uppfo¨ljningar av barn under
pandemin - skrivelse från (V)
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§ 12
Kameraövervakning i riskmiljöer
Svar på skrivelse (SD)
HÄ 2021/815

Beslut
Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Sverigedemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse från Henrik Åkerlund (SD) önskas svar på frågor om
kameraövervakning och att nämnden uttalar sitt stöd för
trygghetskameror. Förvaltningen strävar efter att ständigt förbättra
det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och redovisar
svar i tjänsteutlåtandet.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/815-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Kameraövervakning i riskmiljö Svar på skrivelse
 HÄ 2021/815-1 Kameraövervakning i riskmiljöer - skrivelse
från (SD)

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2022
Sida 24 (41)
2022-02-24

§ 13
Förslag till reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm
arbetstid och barnsäkerhet
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2021/772

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjerna för barnsäkerhet
och riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid. Förvaltningen
finner de reviderade och uppdaterade förslagen till riktlinjer bra och
följdriktiga men undrar över hur man hanterar barnsäkerhet och
arbetsmiljö vid arbete i hemmet.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/772-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Förslag
till reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid och
barnsäkerhet Remissvar
 HÄ 2021/772-1 Remissbrev - Förslag till reviderade
riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid och för
barnsäkerhet
 HÄ 2021/772-1.1 Remissunderlag 1 - Förslag till reviderade
riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid och för
barnsäkerhet UtbN
 HÄ 2021/772-1.4 Remissunderlag 2 - Förslag till reviderade
riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid och för
barnsäkerhet UtbN
 HÄ 2021/772-1.3 Bilaga 1 - Förslag till reviderade riktlinjer
för barnomsorg på obekväm arbetstid
 HÄ 2021/772-1.2 Bilaga 2 - Förslag till reviderade riktlinjer
för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2022
Sida 25 (41)
2022-02-24

§ 14
Nya riktlinjer för familjehemsvård för barn och unga
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2021/873

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Ny lagstiftning och föreskrifter har trätt i kraft inom området
familjehemsvård för barn och unga. Förslaget till nya riktlinjer har
uppdaterats i enlighet med de nya regelverken och
rekommendationerna. Även barnrättsperspektivet har setts över och
förtydligats i och med att barnkonventionen blev svensk lag den 1
januari 2020. För att förenkla för läsaren har riktlinjernas struktur
setts över och i förslaget finns också tydligare hänvisningar till
bland annat Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och
handböcker i syfte att göra det lättare att hitta fördjupad
information. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om
reviderade riktlinjer och föreslår ytterligare några förtydliganden.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/873-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Nya
riktlinjer familjehemsvård Remissvar
 HÄ 2021/873-1 Remissbrev Nya riktlinjer för
familjehemsvård för barn och unga
 HÄ 2021/873-1.2 Remissunderlag 1 Nya riktlinjer för
familjehemsvård för barn och unga (SLK tjut)
 HÄ 2021/873-1.1 Remissunderlag 2 Nya riktlinjer för
familjehemsvård för barn och unga
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§ 15
Färdplan för äldreomsorgens utveckling
Yttrande till Kommunstyrelsen
HÄ 2021/867

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till en färdplan för äldreomsorgens utveckling har tagits
fram och skickats på remiss bland annat till stadsdelsnämnderna.
Färdplanen ska ses som ett ramverk för pågående och kommande
utvecklingsarbete inom äldreomsorgen. Förvaltningen ställer sig
positiv till den föreslagna färdplanen som har en tydlig struktur för
utvecklingsarbetet på kort och lång sikt. Inom äldreomsorgen pågår
ett positivt utvecklingsarbete inom flera områden. Förvaltningen ser
gärna att staden har en hög ambitionsnivå i det fortsatta
utvecklingsarbetet och att Stockholms stad ligger i framkant när det
gäller äldreomsorgen. Ett utvecklingsarbete som genomsyras av
innovation, samverkan och delaktighet.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.
"Vänsterpartiet instämmer med målsättningar i ´färdplanen´, men
det är tyvärr stor skillnad mot den verklighet som råder.
Om de vällovliga målsättningarna i färdplanen skall uppfyllas krävs
det ökade resurser till äldreomsorgen. Äldre människor är precis
som yngre människor olika vad det gäller prioriteringar i
livsföringen vilket behöver få större utrymme i besluten.
Det stämmer att många äldre vill bo kvar i sina hem så länge som
möjligt men för många är det en otänkbar möjlighet men möts
dessvärre ändå av avslag. Vänsterpartiet vill se en ordning där de
äldre själva bör ha starkare inflytande gällande när tidpunkten ´inte
längre möjligt´ infaller. I de riktlinjer som gäller står det ingenstans
att ´äldreboende endast får beviljas när vårdbehovet inte kan
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tillgodoses genom hemtjänst´ eller att ´hemtjänst måste ha prövats
först´, men riktlinjerna tycks inte sällan behöva tolkas som att
äldreboende endast skall beviljas när det i princip krävs ständig
tillsyn.
Äldre makar/sambos/partners åldras inte alltid i samma takt. För en
anhörig som själv är någorlunda frisk och kry kan det vara väldigt
påfrestande att leva samman med en partner som har tacklat av både
fysiskt och psykiskt. Att vara ´frivillig anhörigvårdare´ leder
dessutom till social isolering både för den som skall vårdas och den
som vårdar, när ´avlastningen´ skall ske genom hemtjänst, inte
genom korttidsboende eller växelvård.
Det talas om att ´social isolering´ skall undvikas, men social
isolering bryts inte genom ´hemtjänst till social samvaro i det egna
hemmet´.
Vi ser gärna att de vällovliga målsättningarna i färdplanen uppfylls
men vi har en bit kvar innan det kan ske med rådande budget och
rådande ordning."
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"En färdplan för äldreomsorgens utveckling inom staden har
presenterats för Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.
Sverigedemokraterna delar förvaltningens uppfattning om att
utvecklingsarbetet för den kommunala äldreomsorgen, är i ständigt
behov för att kunna uppnå och bidra med en god kvalitet för de
äldre.
Vi anser att det är särskilt viktigt att detta utvecklingsarbete lyfts
fram med hänsyn till att verksamheten varit särskilt sårbar under
den pågående pandemin eftersom flertalet brister uppmärksammats,
exempelvis eftersatt bemanning samt bristande medicinsk
handläggning.
En strategisk kompetensförsörjning är av central betydelse där vi
vill understryka att verksamheten ska avisera högt ställda krav med
rätt kompetens samt adekvata språkkunskaper i svenska vid
anställning. En optimal kompetensförsörjning med god beredskap
framöver är av särskilt avgörande betydelse i händelse av att
verksamheten behöver hantera återkommande pandemier."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/867-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Färdplan
för äldreomsorgens utveckling remissvar
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HÄ 2021/867-2 Komplettering, förlängd svarstid på remiss
Färdplan för äldreomsorgens utveckling
HÄ 2021/867-1.3 Remissunderlag 1 Färdplan för
äldreomsorgens utveckling (SLK tjänsteutlåtande)
HÄ 2021/867-1.2 Remissunderlag 2 Färdplan för
äldreomsorgens utveckling Bilaga 1
HÄ 2021/867-1.1 Remissunderlag 3 Färdplan för
äldreomsorgens utveckling Bilaga 2
Kompetensutvecklingsinsatser
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§ 16
Reviderad framkomlighetsstrategi
HÄ 2021/886

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Framkomlighetsstrategin hänger samman med planer och strategier
för stadens och transportsystemets utveckling. Strategin är
sammanflätad med bland annat vision 2040, översiktsplanen,
cykelplanen, gångplanen, trafiksäkerhetsplanen och andra
mobilitetsplaner. Förvaltningen är positiv till förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/886-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Reviderad
framkomlighetsstrategi remissvar
 HÄ 2021/886-1 Remissbrev - Reviderad
framkomlighetsstrategi
 HÄ 2021/886-1.1 Remissunderlag 1 - Reviderad
framkomlighetsstrategi (TN protokoll)
 HÄ 2021/886-1.2 Remissunderlag 2 - Reviderad
framkomlighetsstrategi (TN tjut)
 HÄ 2021/886-1.3 Remissunderlag 3 Framkomlighetsstrategi - många möjligheter till rörelse och
vistelse
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§ 17
Stadsgemensam visselblåsarfunktion
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2022/20

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2022 att
kommunstyrelsen ska inrätta en stadsgemensam
visselblåsarfunktion. Enligt den nya lagen (2021:890) ska offentliga
verksamhetsutövare senast den 17 juli 2022 ha inrättat en intern
rapporteringskanal för mottagande av rapporter om misstänkta
överträdelser samt förfaranden för att hantera rapporterna, dvs. en
intern visselblåsarfunktion. Stadsledningskontoret föreslår att
ansvaret för den stadsgemensamma visselblåsarfunktionen anges i
ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente. Förvaltningen ser
positivt på stadsledningskontorets förslag och för även fram
synpunkten att det är av stor vikt att information och
hanteringsordning kopplat till visselblåsarfunktionen tydligt
kommuniceras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2022/20-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Stadsgemensam visselblåsarfunktion remissvar
 HÄ 2022/20-1 Remissbrev - Stadsgemensam
visselblåsarfunktion
 HÄ 2022/20-1.1 Remissunderlag 1 - Stadsgemensam
visselblåsarfunktion (SLK tjut)
 HÄ 2022/20-1.2 Remissunderlag 2 - Bilaga Kommunstyrelsens reglemente
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§ 18
Samverkan med antidiskrimineringsbyråer
motion från (Fi)
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2021/840

Beslut
Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Lisa Palm (Fi) föreslår att kommunstyrelsen undersöker
möjligheten att ingå idéburet partnerskap eller på annat sätt söka
samverkan med Stockholms antidiskrimineringsbyråer.
Förvaltningen anser liksom motionären att Agenda 2030:s mål och
frågan om att motverka diskriminering och inkludera alla i
samhället, är viktigt och att detta arbete behöver bedrivas inom
ramen för det ordinarie arbetet som bedrivs i staden och
stadsdelsförvaltningarna.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/840-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Samverkan om antidiskrimineringsbyråer Remissvar
 HÄ 2021/840-1 Remissbrev -Samverkan med
antidiskrimineringsbyråer -motion från (Fi)
 HÄ 2021/840-1.1 Motion från Fi om samverkan med
antidiskrimineringsbyråer

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2022
Sida 32 (41)
2022-02-24

§ 19
Samråd om betydande miljöpåverkan för Spårväg Syd
Anmälan av gemensamt yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2021/895

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Region Stockholm har bett Stockholms stad med flera att yttra sig
gällande samråd om betydande miljöpåverkan för Spårväg Syd.
Stadsledningskontoret, exploateringskontoret,
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, trafikkontoret,
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Hägersten-Älvsjös
stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen är positiva till att en
utbyggnad av Spårväg Syd sker i enlighet med
Sverigeförhandlingens ramavtal 6. Utbyggnaden ligger också i linje
med vad som framgår av kommunfullmäktiges budget 2022.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/895-3 (Signerad) Tjänsteutlåtande Samråd om
betydande miljöpåverkan för Spårväg Syd
 HÄ 2021/895-1 Remissbrev - Samråd om betydande
miljöpåverkan för Spårväg Syd
 HÄ 2021/895-1.1 Remissunderlag 1 Samråd om betydande
miljöpåverkan för Spårväg Syd
 HÄ 2021/895-1.3 Remissunderlag 2
Planlaggningsbeskrivning - Samråd om betydande
miljöpåverkan för Spårväg Syd
 HÄ 2021/895-1.2 Remissunderlag 3 Samrådsunderlag Samråd om betydande miljöpåverkan för Spårväg Syd
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§ 20
Enheternas verksamhetsberättelser 2021
HÄ 2021/853

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger enheternas
verksamhetsberättelser 2021 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enheternas verksamhetsberättelser beskriver måluppfyllelse och
arbetssätt samt identifierade utvecklingsområden inom
verksamheten. Enheterna bedöms i huvudsak ha uppfyllt sina mål
för 2021.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/853-36 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande
Enheternas verksamhetsberättelser 2021
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§ 21
Protokoll från pensionärsrådet
HÄ 2022/10

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets
synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2022/10-3 Protokoll från pensionärsrådet 16 februari
2022
 HÄ 2022/10-4 Bilaga till Protokoll från pensionärsrådet 16
februari 2022 Färdplan äldreomsorg
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§ 22
Protokoll rådet för funktionshinderfrågor
HÄ 2022/11

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har tagit del av rådet för
funktionshinderfrågors synpunkter och lägger protokollet till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2022/11-3 Protokoll rådet för funktionshinderfrågor 16
februari 2022
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§ 23
Protokoll från förvaltningsgruppen
HÄ 2022/12

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2022/12-3 (Signerad) Protokoll från förvaltningsgruppen
15 februari 2022

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2022
Sida 37 (41)
2022-02-24

§ 24
Anmälan av delegationsbeslut
HÄ 2022/6

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av
delegationsbeslut till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2022/6-3 Anmälan av delegationsbeslut
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§ 25
Anmälan av skrivelser till nämnden
Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har tagit del av skrivelserna och
lägger anmälan till handlingarna.
Sammanfattning
Följande skrivelser anmäldes
Förslag om att inrätta en vetenskapligt baserad
koldioxidbudget
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 15 januari 2022, dnr HÄ 2022/29
Förvaltningens svar daterat 17 och 21 januari 2022 bilades.
Översänt till miljöförvaltningen och stadsledningskontoret
Förslag om Sjövikskröken (Parkourparken)
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 27 januari 2022, dnr HÄ 2022/60
Förvaltningens svar daterat 27 januari 2022 bilades.
Övergångsställe vid korsningen
Pingstvägen/Valborgsmässovägen
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 6 februari 2022, dnr HÄ 2022/84
Översänt till trafikkontoret.
Förslag att sätta upp skyltar vid Långsjön
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 2 februari 2022, dnr HÄ 2022/88
Förvaltningens svar daterat 8 februari 2022 bilades.
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§ 26
Anmälan av rapporter och diarieförda ärenden
HÄ 2022/69

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2022/69-1 Anmälan av rapporter till nämnden
 HÄ 2022/69-2 Rapport över diarieförda ärenden för perioden
1 till 31 januari 2022

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2022
Sida 40 (41)
2022-02-24

§ 27
Nämndens och förvaltningens frågor
Lokal för sammanträden
Eva Fagerhem (S) frågade hur planeringen ser ut för
sammanträdeslokal för nämndens sammanträden framöver.
Förvaltningens svarade att det ser nu över vilka möjliga
lokalalternativ som finns vid förvaltningskontoret på Telefonvägen.
Stadsdelsdirektörens information
Gunilla Davidsson informerade om








Successiv återgång till normalläge efter covid-19
Beslut om medel för trygghetsinvesteringar
Påverkanskampanj i sociala medier
Späckat sportlovsprogram
Dags att söka kollo och sommarjobb
Brå (lokala brottförebyggande rådet) bjuder in till digital
session om kommunernas brottsförebyggande arbete
Evenemang på Älvsjö torg 21 maj

Möten med stadsdelsnämndens råd
Nu finns tider för vårens möten mellan gruppledarna och nämnden
råd bokade. Information har skickats ut från nämndsekreteraren.



Pensionärsrådet: Onsdag 27 april kl. 16–17
Rådet för funktionshinderfrågor: Onsdag 11 maj kl. 16–17

Uppdatering av appen Meetings Plus
Appen Meetings plus har uppdaterats och förvaltningen behöver få
svar och återkoppling, ifall det uppstått några problem med
nedladdningen på iPads. I appen Meetings Plus kan nämnden med
inloggning via BankID få åtkomst av beslutsunderlag med sekretess
och personuppgifter. Information har skickats från nämndkansliet
och vi behöver få svar från alla ledamöter och ersättare. Vid frågor
hör ni av er till nämndsekreterare Camilla Höglund.
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§ 28
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan av protokollen
till handlingarna.
Ärendet
Anmäldes sociala delegationens protokoll från 3 och 17 februari
2022.

