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§1
Val av justerare och dag för justering
Ordföranden Jessica Jormtun (MP) hade anmält förhinder.
Vice ordföranden Abit Dundar (L) tjänstgjorde som ordförande.
Abit Dundar (L) öppnade mötet. Mötet ajournerades kl.18:05–
18:40 för Öppet forum med allmänhetens frågestund.
TEMA: Förebyggande och trygghetsskapande arbete. Anna
William Olsson, enhetschef Ung fritid och Clas Cederlid,
preventionssamordnare informerade.
Abit Dundar (L) och Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens
protokoll. Justering sker 24 oktober 2017.
Dagordningen godkändes.
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§2
Medborgarförslag om aktivitetsområde/utegym
Mälarhöjden
HL 2017/441
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner
tjänsteutlåtandet och överlämnar det som svar på
medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att anlägga ett aktivitetsområde/utegym i
det gamla spårvägsområdet i Mälarhöjden har kommit till
stadsdelsnämnden. Förvaltningen tycker generellt att förslaget är
bra och föreslår att en förstudie utförs som stöd till framtida
planeringsarbeten.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/441-5
Tjänsteutlåtande (Godkänd - R 1) Svar
på medborgarförslag gällande aktivitetsområde/utgym
Mälarhöjden
 HL 2017/441-1
Medborgarförslag
aktivitetsområde/utegym Mälarhöjden
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§3
Ny förskola på fastigheten Teatersällskapet 3 i Hägersten
Inriktningsbeslut
HL 2017/565
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i
uppdrag att av SISAB beställa en förslagshandling för en ny
permanent förskola på fastigheten Teatersällskapet 3.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen vill ge SISAB i uppdrag att upprätta en
förslagshandling för en ny förskola på fastigheten Teatersällskapet
3. Förslagshandlingen ska innefatta en ny byggnad i två våningar
med plats för tolv barngrupper. Den nya förskolan ska dels täcka ett
behov som uppstår när det tidsbegränsade bygglovet för förskolan
Mellanberget går ut, och dels täcka behovet som uppstår i och med
en befolkningsökning i stadsdelen.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/565-1
Tjänsteutlåtande (Godkänd - R 1) Ny
förskola på Fastigheten Teatersällskapet 3
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Protokoll
Sida 6 (29)
2017-10-24

§4
Ny förskola i kvarteret Syllen 3 i Liljeholmen
Genomförandebeslut
HL 2017/566
Beslut
1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner
stadsdelsförvaltningens förslag om inhyrning av lokaler för ny
förskola med kapacitet för tre barngrupper i kvarteret Syllen 3,
Golvläggargränd 2-6, i Liljeholmen.
2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsens ekonomiutskott
godkänner förslaget gällande den nya förskolan.
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med
Stockholmshem AB gällande den nya förskolan, under
förutsättning att kommunstyrelsen ekonomiutskott godkänner
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2018 till 2019 så kommer det att byggas omkring
1 000 lägenheter i Liljeholmen. Antalet barn i förskoleålder väntas
på grund av detta öka från 1 400 barn i januari 2018 till drygt 1 500
barn i januari 2020.
Förvaltningen föreslår att nämnden hyr en ny permanent förskola
med plats för tre barngrupper av Stockholmshem i kvarteret Syllen
3 i Liljeholmen med inflytt sommaren 2019.
Den preliminära årshyran per barn beräknas till 30 000 kronor.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/566-1
Tjänsteutlåtande (Godkänd - R 1) Ny
förskola i kvarteret Syllen 3 i Liljeholmen
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§5
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Revidering av tidigare version
HL 2017/584
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och
överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Vid nämndsammanträdet den 21 september 2017 antog nämnden
förvaltningens förslag till handlingsplan mot våldsbejakande
extremism. På grund av den mänskliga faktorn presenterades en
tidigare version av skrivning och inte den slutgiltiga. Texten under
rubrikerna Våldsbejakande religiös extremism och Uppföljning ska
ha en annan ordalydelse. Misstaget har i och med detta
tjänsteutlåtande korrigerats.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/584-1
Tjänsteutlåtande (Godkänd - R 1)
Revidering av handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 HL 2017/584-2
Tjutbilaga - Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism i Hägersten-Liljeholmen
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande och ersättaryttrande
Abit Dundar (L) och Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt
uttalande. Hans Tjernström (C) instämde med sitt ersättaryttrande i
det särskilda uttalandet från (L) och (M).
"Vi vill hänvisa till våra tidigare synpunkter i ärendet."
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§6
Nämndens sammanträdestider 2018
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
HL 2017/589
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd håller sitt första
sammanträde 2018 tisdag 2 januari klockan 9.00 för val av social
delegation.
Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdestider för 2018,
samtliga torsdagar klockan 18.00, Telefonvägen 30,
i konferensanläggningen en trappa ner:
1 februari, 15 mars, 19 april, 24 maj, 14 juni
30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november, 20 december.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår sammanträdestider för 2018 med
utgångspunkt från stadsledningskontorets (SLK) tidplan för budgetoch uppföljningsarbete. Sammanträdena är öppna för allmänheten
och inleds klockan 18.00 med öppen frågestund för allmänheten.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/589-1
Tjänsteutlåtande (Godkänd - R 1)
Nämndens sammanträdestider 2018
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§7
Förordnande enligt LVU
HL 2017/588
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd förordnar tillförordnad
enhetschef Leif Jarlebring och biträdande enhetschefer Jill Fialdini
Yenidogan, Sara Bergman, Barbro Stenvall och Karin Bergström
inom barn- och ungdomsenheten, avdelningen för social omsorg
med rätt att enligt 43 § 1 st 2 p LVU begära handräckning av
Polismyndighet eller, i särskilda fall, Kriminalvård för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande.
Sammanfattning av ärendet
När domstol beslutat om vård enligt LVU övergår ansvaret för
vården på nämnden. Om föräldrarna eller den unge själv inte vill
medverka till att beslutet genomförs kan nämnden enligt 43 § 2 p
LVU begära biträde av Polismyndighet eller, i särskilda fall,
Kriminalvård. För att dessa beslut ska kunna fattas skyndsamt ger
lagen utrymme till nämnden att förordna namngivna ledamöter och
tjänsteman att begära polishandräckning. Efter att ny biträdande
enhetschef tillträtt inom förvaltningen och en annan slutar, behöver
ett nytt beslut fattas.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/588-1
Tjänsteutlåtande (Godkänd - R 1)
Förordnande enligt LVU social omsorg
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§8
Om fältassistenter
Svar på skrivelse från (L) och (M)
HL 2017/360
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Abit Dundar m. fl. (L) och Lars Svärd (M) m.fl. och Hans
Tjernström, ersättaryttrande (C) ställer frågor om fält och
fritidsverksamheten i Hägersten-Liljeholmen. De undrar vad som
görs för att tillsätta vakanta tjänster inom fältverksamheten, varför
en fälttjänst har varit vakant i två år och om det finns en koppling
mellan detta och det ansträngda budgetläget.
Efter omorganisationen som blev klar den 1 juli 2017 kommer
antalet fältassistenter att utökas till fem. Under september månad
har stadsdelsförvaltningen annonserat efter två nya fältassistenter.
Det är inte samma tjänst som har varit vakant i två år, istället har
det varit problematiskt att rekrytera och svårt att behålla
fältassistenter. Flera har valt att gå vidare efter en ganska kort
anställning. Vid ett tillfälle har ett vikariat vakanshållits av
budgethållande orsaker, det rörde sig om några månader 2015 då en
anställd var föräldraledig. I övrigt har det varit andra faktorer som
legat bakom vakanserna.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/360-3
Tjänsteutlåtande (Godkänd - R 1) Om
fältassistenter - Svar på skrivelse
 HL 2017/360-1
Skrivelse för beredning om
fältassistenter
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§9
Ett modernt och hållbart växande Stockholm – motion
från (M)
Yttrande till kommunstyrelsen
000317-2017
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och översänder det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Anna König Jerlemyr m.fl. (M) föreslår i en motion ett reformpaket
som ska bidra till ett mer omfattande bostadsbyggande, en utökad
och tillgänglig kollektivtrafik och ett internationellt
konkurrenskraftigt företagsklimat. Vidare föreslås att uppdra åt ett
antal fackförvaltningar och bolag att genomföra 35 åtgärder i syfte
att uppnå visionen om ett modernt och hållbart Stockholm på både
lång och kort sikt. Bland dessa åtgärder finns exempel att ge
berörda nämnder i uppdrag att utveckla och implementera en policy
för ett gemensamt uttryck för stadens torg och parker.
Förvaltningen har inga invändningar mot de delar av förslaget som
rör stadsdelsnämndens ansvarsområden eller på annat sätt rör
stadsdelsområdet. I det fall att en eller flera överdäckningar av
Södertäljevägen sker framhålls vikten av att bevara de ekologiska
sambanden som pekats ut i området.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/317-2
Tjänsteutlåtande (Godkänd - R 1)
Remissvar Ett modernt och hållbart Stockholm
 000317-1-2017
Remissunderlag - Modernt och hållbart
växande Stockholm - motion från (M)
Förslag till beslut
Johan Faxér m.fl. (MP), Eva Fagerhem m.fl. (S), Ann-Marie
Strömberg (V) och Abit Dundar m.fl. (L) föreslog att nämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Lars Svärd m.fl. (M) lade fram ett förslag och yrkade bifall till
motionen och föreslog att nämnden skulle besluta enligt det.
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Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Lars Svärd m.fl. (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag och meddelade att han före justeringen avsåg att lämna
in en skriftlig reservation.
"att
att

tillstyrka motionen
därutöver anföra följande

Det finns ett stort antal åtgärder som behöver analyseras ur ett
helhetsperspektiv för att öka nybyggnationen av bostäder, men
också för att öka rörligheten i det befintliga beståndet. Motionens
syfte är att lyfta stadens framtida utveckling ur ett brett perspektiv,
varför flera av förslagen ligger utanför ansvarsområde. Det handlar
om allt ifrån plan- och överklagandeprocess, till skattepolitik,
regelförenklingar och tekniska egenskapskrav.
Stockholm är en stor stad och i allt fler sammanhang även en
storstad med internationella mått sett. Vi sätter människan i
centrum och ser positivt på att fler vill flytta hit. En växande och
attraktiv region är en förutsättning för utveckling, ekonomisk
tillväxt och förmågan att skapa allt bättre förutsättningar för
invånarna.
Det som gör Stockholmsregionen speciell är just storstaden och
dess attraktionskraft. Den påverkar inte bara Stockholms stad, utan
också kringliggande kommuner där många väljer att bo samtidigt
som de arbetar i staden, eller åtminstone på en arbetsmarknad som
präglas av närheten till storstaden. Många vill kunna bo nära
storstadens puls, men ändå ha tillgång till småskalighet, pålitlig
kollektivtrafik och närhet till naturen och vattnet. Det finns
möjligheter till detta i Stockholms län som närmast är unika för en
storstadsregion. Samtidigt ser vi idag ett antal utmaningar för
stadens framtida utveckling. Några av dessa vill därför lyfta fram i
särskild ordning:
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När Stockholm växer är det viktigt att bygga klokt. Många
människor som söker sig till Stockholm föredrar att bo i stadsmiljö,
gärna i stenstadens kvartersmiljö. Genom en ökad täthet på
lämpliga platser kan också mer av stadens grönska sparas.
Framtidens stad måste därför utmana de normer och bestämmelser
som tagits fram för att bygga en gles stad. Fortfarande är det lättare
att med dagens lagstiftning bygga en 1960-talsstad än en stad som
motsvarar våra behov. De gamla idéerna finns kvar som frusen
ideologi trots att få står för den öppet. Att bygga en modern och
hållbar stad som också värnar grönska och kulturvärden ska vara
vägledande för den framtida utvecklingen.
Vi måste bryta med den ohållbara stadsplaneringen från mitten av
förra seklet, och som bidragit till dagens segregerade samhälle. I en
modern stadsmiljö är boendet sammanlänkat med jobb eller studier,
näringsliv och nöjen. Det är olika funktioner i människors liv, men
lika viktiga delar i den infrastruktur som ligger till grund för en
välfungerande stad. Vi vill därför gå fram med reformer för ett
omfattande bostadsbyggande, en utökad och tillgänglig
kollektivtrafik och ett internationellt konkurrenskraftigt
företagsklimat.
En av de största utmaningarna är att definiera och bygga den stad vi
vill se för framtiden. Vi vet av erfarenhet att en snabb utveckling av
staden kräver ett stort mått av eftertänksamhet. Genomförandet av
miljonprogrammets glesa struktur har medfört en av de allra största
samhällsutmaningarna vi har i Stockholm idag – segregerade
stadsdelar.
Den lokala debatten i Stockholm tenderar att allt som ofta handla
om antalet bostäder som tillskapas inom ramen för specifika
områdes- eller detaljplaner. Detta är nog så väsentligt, men dagens
stadsbyggnadsdebatt behöver ändra riktning och handla om mer än
att bygga nytt. Det handlar om att vara hänsynsfull mot det
kulturarv som finns - och det kulturarv som vi i dag skapar för
framtiden. Det handlar om att värna Stockholms särart, om vilken
stad vi vill se.
Vi ser positivt på att utveckla stadens bortglömda rum med nya och
tillgängliga rekreationsytor som blir till gagn för såväl
stockholmarna som stadens publika gestaltning, värden som är
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omistliga. Mer resurser kan komma att behöva läggas på att
utveckla befintliga, och skapa nya, gröna värden när Stockholm
växer. I detta avseende bör även fler möjligheter till
överdäckningar av vägar ses över. Båda dessa gröna och urbana
åtgärder skulle rimligen få mycket önskvärda effekter på
möjligheten att välja bort bilen när alternativa förbindelser bättre
knyter samman de växande stadsdelarna med varandra.
För att klara den utvecklingen behöver Stockholm planeras för
framtiden och lära av de misstag som begåtts tidigare. Vi bejakar
och eftersträvar en utveckling av Stockholm med nya
funktionsblandade stadsdelar där bostäder, verksamheter och olika
trafikslag samsas. För att skapa så högkvalitativa stadsdelar som
möjligt är det viktigt med en stadsmässig bebyggelse och att våga
pröva den täta kvartersstaden även utanför innerstadens krans.
Stockholm har inte råd med en gles bebyggelse i kollektivtrafiknära
lägen eftersom behovet av bostäder är akut.
Vi tar fasta på att stockholmarna värdesätter kombinationen av en
tät levande stad och grönområden av hög kvalitet. City lider än idag
av de storskaliga trafiklösningar som genomfördes i modernismens
namn under mitten av förra seklet. Dåtidens omfattande rivningar
och betongkultur med brutala trafikleder mitt i city har skapat sår i
staden. Betong och motorväg dominerar istället för Stockholms
vattenlinje som skulle kunna framträda. Därför föreslår vi att den
del av Centralbron som hanterar biltrafiken läggs ned i en tunnel,
vilket skulle skapa ytor för nya bostäder längs Klara Strand frigörs
och att Riddarholmskanalen åter kan öppnas upp.
Stockholm är känt för sina gröna och blå värden. I stadsplaneringen
ska det vara självklart att verka för ekologiska värden, att bygga
klimatsmart och till en rimlig slutkostnad för de boende. Ett större
invånarantal ökar trycket på stadens parker, grönområden och
vattenspeglar. Därför är det viktigt att peka ut strategiskt viktiga
naturområden och att hantera bebyggelse vid och på vatten
varsamt. Stadens parker ska utvecklas med nya metoder för
planering av grönområden. Nya parker och träd ska anläggas som
en naturlig del av stadsutvecklingsområden. Befintliga parkers
stora värde tillsammans med andra rekreationsytor ska bevaras.
Grönskan och vattnet ska utnyttjas för att förbättra stadsklimatet
och mildra konsekvenserna av klimatförändringar. Särskilt i
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tätbebyggda stadsdelar är det viktigt att minska andelen hårdgjorda
ytor och öka mängden grönska med fler träd, pocket-parker,
planteringar och gröna tak. Genom att använda stadens taklandskap
på ett bättre och mer effektivt sätt än vi många gånger gör idag får
vi åtminstone mervärden på tre olika sätt. Taklandskapen och
kvarterens gestaltning blir mer intressanta och dynamiska, vi får
sammantaget mer plats för socialt umgänge och för barnen att leka
på samtidigt som vi får plats för mer grönska i staden, och vi får
ökade möjligheter till närproducerade råvaror. Detta
förhållningssätt är framförallt eftersträvansvärt i de täta
stadsmiljöerna såsom city.
De beslut och de byggnader vi bygger idag ska gälla under väldigt
många år. Då är det viktigt att vi gör rätt från början, och vi ser att
den täta staden har många fördelar. Dels blir staden mer levande
om den byggs för korta avstånd med levande bottenvåningar, dels
blir den mer klimatsmart. Den täta staden kräver helt enkelt mindre
energiåtgång och färre resor.
Vi är övertygade om att en modell med byggherredrivna detaljplane
skulle kunna ge positiva effekter, både genom att avlasta
tjänstemännen på stadsbyggnadskontorets planavdelning och
genom att fler mindre detaljplaner med bostäder kan genomföras i
snabbare takt. Det är också glädjande att kontorets delar vår
uppfattning om att stadens torg och parker har potential att, och
bör, utvecklas med en mer enhetligt och tilltalande uttryck, liksom
motionens förslag om att i ökad utsträckning nyttja grönska och
vatten för förbättrande av stadsklimatet."
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§ 10
Förslag till detaljplan för Mälaräng
Yttrande till stadsbyggnadskontoret
HL 2017/539
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och översänder det till stadsbyggnadskontoret som
svar på remissen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen är en del av utvecklingssatsningen Fokus Skärholmen
och dess syfte är att möjliggöra en funktionsblandad
stadsbebyggelse vid trafikplats Bredäng. Genom att planera
området med tätare stadsbebyggelse skapas det nya området
Mälaräng som sammanlänkar stadsdelarna Bredäng, Mälarhöjden
och Västertorp. Detaljplanen möjliggör cirka 1100 lägenheter, en
separat förskola med 8 avdelningar (inom Skärholmens
stadsdelsområde), en F-9 skola med plats för 900 elever (inom
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde), cirka 7 000 kvm
tillkommande ytor för handel samt centrumändamål i
bottenvåningar och en flytt av drivmedelstationen inom området.
Slättgårdsparken i Mälarhöjden föreslås utvecklas och upprustas för
att bli en knytpunkt i området.
Förvaltningen är i stort positiv till förslagen detaljplan. En
förtätning och sammanlänkning av stadsdelarna är bra och så även
byggnationen av en ny skola. Förvaltningen påpekar vikten av att
den nya parken blir fullt tillgänglig och uppmuntrar till olika
former av aktivitetsytor i den nya utformningen. Gällande
flerbostadshusen längs Bredängsvägen anser förvaltningen att
marken mellan husen ska planläggas som kvartersmark istället för
parkmark.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/539-5
Tjänsteutlåtande (Godkänd - R 1)
Förslag till detaljplan Mälaräng
 HL 2017/539-1
Förslag till detaljplan Mälaräng
Samrådsbrev
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 HL 2017/539-2
Planbeskrivning
 HL 2017/539-4
Plankarta

Förslag till detaljplan Mälaräng
Förslag till detaljplan Mälaräng

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilda uttalanden
Johan Faxér m.fl (MP), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Ann-Marie
Strömberg (V) anmälde ett särskilt uttalande.
"Utifrån att Slättgårdsvägen är en livligt trafikerad gata vill vi att
staden i den fortsatta planeringen tänker på trafiksituationen och
säkra gång- och cykelvägar, särskilt till och från skolan."

Särskilt uttalande och ersättaryttrande
Abit Dundar (L) och Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt
uttalande. Hans Tjernström (C) instämde med sitt ersättaryttrande i
det särskilda uttalandet från (L) och (M).
"Det är mycket glädjande att våra stadsdelar kopplas samman
genom att en ny stadsdel skapas mellan Skärholmen och
Mälarhöjden, det så kallade Mälaräng. Vi vill här uppmärksamma
staden på att behovet av en återvinningscentralen i området ökar
när stadsdelen växer. Vi vill understryka vikten att staden hittar en
ny plats omgående då Sätra återvinningsstation kommer att
avvecklas med anledning av nuvarande markägare avser att ta
tillbaka markområdet."
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§ 11
Förslag till detaljplan för Dragningslistan 5
Yttrande till stadsbyggnadskontoret
HL 2017/555
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och översänder det till stadsbyggnadskontoret som
svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett flerbostadshus med totalt
45 lägenheter. Flerbostadshuset är en kombination av ett lamellhus
i tre våningar med fyra hyresradhus och ett punkthus i 8 våningar
med 41 hyreslägenheter. I förslaget övergår parkmark till
kvartersmark och den befintliga gångvägen får en ny placering
söder om den nya byggnaden.
Stadsdelsförvaltningen anser att den grönkompensation som anges i
förslaget inte bör ses som grönkompensation då rekommenderad
trädplantering ligger på kvartersmark enligt plankartan.
Grönkompensation bör ske på allmän platsmark. I övrigt är
förvaltningen positiv till föreslagen detaljplan och har inga större
invändningar.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/555-4
Tjänsteutlåtande (Godkänd - R 1)
Remissvar detaljplan Dragningslistan 5
 HL 2017/555-1
Samrådsbrev Plansamråd
Dragningslistan
 HL 2017/555-2
Planbeskrivning Plansamråd
Dragningslistan
 HL 2017/555-3
Plankarta Plansamråd Dragningslistan
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 12
Trygghetsmätningen 2017
HL 2017/583
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Resultaten från Stockholms stads trygghetsmätning visar att de
allra flesta känner sig trygga i staden. Cirka 80 % eller 4 av 5 svarar
att de känner sig trygga. Invånarna i Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsområde upplever i sin tur sammantaget mindre utsatthet,
oro och ordningsstörningar än vad genomsnittet i Stockholm
gör. Det finns emellertid en ökad oro och utsatthet när det gäller ex.
sexuella trakasserier. Västertorp är den stadsdel som hamnar över
genomsnittet i Stockholms stad när det gäller utsatthet och oro.
Hägersten-Liljeholmen har generellt sett en fortsatt positiv
utveckling inom frågeområden som stadsdelsnämnden har större
möjlighet att påverka, som exempelvis upplevelsen av ”mörka
områden”.
Förvaltningen behöver i samverkan med polisen fortsätta att
intensifiera arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbete i främst Fruängen och Västertorp. Det finns också anledning
att uppmärksamma den ökade oron och utsatthet för sexuella
trakasserier och våldtäkt som enkätsvaren visar. Förvaltningen
behöver också arbeta vidare med frågan kring påträngande tiggeri
utifrån samverkansöverenskommelsen med polisen.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/583-2
Tjänsteutlåtande (Godkänd - R 1) Tjut
Trygghetsmätningen 2017
 HL 2017/583-3
Tjutbilaga Trygghetsundersökningen
H-L 2017
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 13
Bangolfen på Personnevägen - "Värna föreningslivets
plats i det offentliga rummet"
Anmälan av expedierad skrivelse till Trafiknämnden
HL 2017/537
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger skrivelsen till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/537-2
Till trafiknämnden - Värna
föreningslivets plats
 HL 2017/537-1
Protokollsutdrag SDN 2017-08-31 par
22
Ärendet
Stadsdelsnämnden uppdrog vid sammanträdet 31 augusti 2017 åt
förvaltningen att tillskriva Trafiknämnden om bangolfen på
Personnevägen. Skrivelsen expedierades till Trafiknämnden 22
september 2017.
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§ 14
Månadsrapport för september 2017
000133-2017
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner anmälan av
månadsrapporten för september 2017.
Sammanfattning av ärendet
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat
ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 september 2017.

Handlingar i ärendet
 HL 2017/133-6

Månadsrapport för september 2017
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§ 15
Protokoll från pensionärsrådet
HL 2017/523
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av
pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde 11 oktober
2017.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/523-3
oktober 2017

Protokoll från pensionärsrådet 11
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§ 16
Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
HL 2017/490
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av rådet för
funktionshinderfrågors synpunkter och lägger protokollet till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 12
oktober 2017.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/490-5
Protokoll från rådet för
funktionshinderfrågor 12 oktober 2017
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§ 17
Minnesanteckningar från lokala BRÅ
HL 2017/590
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger
minnesanteckningarna till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Anmäldes minnesanteckningar från Lokala Brottsförebyggande
rådet 15 september 2017.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/590-1
september 2017

Minnesanteckningar från BRÅ 15
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§ 18
Protokoll från förvaltningsgruppen
HL 2017/491
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 10 september 2017.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/491-5
oktober 2017

Protokoll från förvaltningsgruppen 10
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§ 19
Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.

Handlingar i ärendet
Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:
1.
Cykelbana på Hägerstensvägen
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 6 september 2017, dnr HL 2017/549
Översänt till trafikkontoret.
2.
Krav på kommunala ordningsvakter på vardagar och
helger
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 23 september 2017, dnr HL 2017/580
Förvaltningens svar daterat 5 oktober 2017 biläggs.
3.
Klotter på betongpelarna under T-banan vid Hökmossen
(rubricerat som medborgarförslag
Inkom 25 september 2017, dnr HL 2017/581
Hänvisad till SL och felanmält i Synpunktsportalen.
4.
Förslag om hundrastgård i Midsommarkransen
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 26 september dnr HL 2017/585
Förvaltningens svar daterat 26 september 2017 biläggs.
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§ 20
Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.

Handlingar i ärendet
Rapport av tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen
mellan perioden 6 september till 4 oktober 2017. Dnr HL
2017/587-1
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§ 21
Nämndens och förvaltningens frågor

Deltagare till Forum Jämställdhet 2018
Inbjudan har skickats ut till nämnden med erbjudan om att ge fem
representanter från varje block möjlighet att delta under
Jämställdhetsdagarna i Karlstad.

Beslut
Nämnden uppdrar åt Jessica Jormtun (MP), Eva Fagerhem (S),
Ann-Marie Strömberg (V), Herje Larsson (L) och Tomas Tetzell
(M) att delta under Jämställdhetsdagarna i Karlstad 6-7 februari
2018.

Restaurang Glasade Gången
Lars Svärd (M) undrar var Glasade Gångens verksamhet vid
Telefonplan finns då den nu är stängd och han efterlyser skyltning
med information. Toni Mellblom avdelningschef svarar att Glasade
Gångens restaurang och konferens har stängt i höst på grund av
spräng- och schaktarbete i grannfastigheten.

Stadsdelsdirektörens infomation
Anders Carstorp påminner om Tillgänglighetsutbildning med
inlevelseövningar den 9 november klockan 14.00-16.45, i Kobran
konferens Telefonvägen 30.
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§ 26
Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.

Ärendet
Anmäldes sociala delegationens protokoll från 26 september 2017.

