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§1
Val av justerare och dag för justering
Ordföranden Jessica Jormtun (MP) öppnade mötet.
Jessica Jormtun (MP) hälsade nya förtroendevalda välkomna till
nämnden. Ledamot Anna Wåglund (L) samt ersättare Folke Amnö
(S) och Henrik Lundberg (M).
Jessica Jormtun (MP) och Abit Dundar (L) utsågs att justera dagens
protokoll. Justering sker 6 februari 2018.
Dagordningen godkändes.
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§2
Verksamhetsberättelse och bokslut 2017
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
HL 2017/732
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner
verksamhetsberättelsen med bokslut 2017 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Nämnden begär att ackumulerat netto 14,2 mnkr avseende
resultatenheterna överförs till 2018.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden redovisar ett underskott med 9,0 mnkr mot
budget före resultatöverföring och ingen avvikelse mot budget efter
resultatöverföring. Nämnden har bidragit till uppfyllelse av
kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och målen för
verksamheterna.
Förvaltningen bedömer att 20 av kommunfullmäktiges 26 mål för
stadsdelsnämndens verksamhetsområden kommer att uppnås helt
under året och att 5 mål uppnås delvis samt att ett mål inte kommer
att uppfyllas. Merparten av indikatorerna har uppnåtts liksom
nämndens mål. Ett arbete pågår för att ytterligare förbättra
måluppfyllelsen.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilda uttalanden
Abit Dundar m.fl. (L) anmälde ett särskilt uttalande.
"I en växande stadsdel är det viktigt att det finns bra service, som
ska fungera för medborgare i form av en bra förskola, äldreomsorg
och socialservice. För detta krävs att det finns en politik som
prioriterar och skapar förutsättningar för medborgarna att välja.
Föreliggande verksamhetsberättelse är den sista som presenteras
före valet. Majoriteten gick val på att ”satsa” på förskolan med
mindre barngrupper. Äldreomsorgen skulle satsas och alla skulle få
bo i servicehus om de önskade. Men resultat blev ´tricksande´ med
en utredning. Men nu kan vi konstatera att det blev
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motsatsen. Redan nu kan vi se att barngrupperna har blivit större
på vissa håll inom satsdelen. Föräldrar varslar om att de nya och
ofinansierade reglerna om rätt till heltid i förskolan leder till en
ansträngd ekonomi. Det är oroväckande. Förskolorna måste få mer
resurser för att öka bemanningen.
Äldre har inte fått generösa bedömningar på sina ansökningar för
att få en plats på servicehus de som önskar sig. Tvärtom har rödgröna politiska majoriteten skurit ner med 2 % inom
socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, mm för
att hålla budgeten. Detta är ett kvitto på den att politiska
majoriteten svek sina vallöften. Det fortfarande stora ekonomiska
underskott inom socialtjänsten på 29 mkr, stöd och service
funktionsnedsättning på 26 mkr och äldreomsorgen på 3 mkr. Trots
de ekonomiska utmaningarna gör stadsdelsnämndens personal ett
mycket gott arbete och förtjänar allt beröm för sina ansträngningar
att få verksamheten att gå runt.
Otryggheten ökar en viss del inom vår stadsdel. Utvecklingen inom
ungdomsrelaterade personrån och våld är oroväckande om inte ´rätt
åtgärder´ sätts i tid. Detta bidrar också till en känsla av otrygghet.
Att otryggheten ökar är förstås inte en fråga som stadsdelen helt
själv kan råda över men det är en varningsklocka som bör tas på
allvar. Att exempelvis invånarnas nöjdhet med städning och
parkskötsel ligger 10 procentenheter under årsmålet är en indikator
som faktiskt går att göra något åt inom nämndens ansvarsområde.
Samma sak gäller utredningar inom socialpsykiatrin.
Det ansträngda ekonomiska läget ställer stora krav på
stadsdelsnämnden att prioritera. Mindre angelägna satsningar och
projekt måste få stå tillbaka för att värna kärnverksamheterna.
Tyvärr har majoriteten visat sig ha svårt att göra sådana
prioriteringar, exempelvis rätt till heltid i förskolan, har visat sig
leda till att situationen i förskolan blir för ansträngd, exempelvis
genom större barngrupper och att antalet förskolebarn per anställd
fortfarande ligger över årsmålet. Vi känner oro för det."
Särskilt uttalande och ersättaryttrande
Anette Hellström m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande och
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) anmälde ett ersättaryttrande.
”Vi vill framhålla att stadsdelsförvaltningen har bedrivit en utmärkt
verksamhet generellt och nått flertalet av de mål och indikatorer
som nämnden fastställt. I vår skrivelse vill vi lyfta några områden
där måluppfyllelsen inte varit tillfredsställande och där orsaken
främst beror på är att majoriteten fattat felaktiga beslut utifrån visat
ointresse eller inte ansett frågan vara prioriterad och viktig för
verksamheten.
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Vi konstaterar att målet att ´alla barn har goda och jämlika
uppväxtvillkor´ endast delvis har uppfyllts. Det saknas
förskollärare och antalet barn per anställd ökar. Stockholms
förskolor med dess personal är satta under hård press. Under
hashtaggen #pressatläge rullar nu Förskoleupproret ut sin breda
kampanj för att rikta strålkastarna mot arbetsmiljön och
förutsättningarna i förskolan. Personalen vill få bättre villkor för att
kunna följa skollagen och göra ett bra arbete i deras verksamheter.
Med den socialdemokratiskt ledda majoritetens politik i
Stockholms stad har förskolepersonalen fått sämre villkor och ökad
press de senaste åren!
Socialdemokraterna levererar inte det de utlovade vid valet 2014
utan levererar endast ett stort valsvek. De gick till val på minskade
barngrupper och ökad andel förskollärare. Verkligheten visar att i
dag är det precis tvärtom. Under mandatperioden har majoriteten
fattat flera beslut som resulterat i större barngrupper utan att tilldela
verksamheterna ökade anslag.
Enligt vår uppfattning behövs det en bättre prioritering av resurser
så att förskolorna kan minska barngrupperna, genomföra satsningar
för att efterleva läroplanen och öka antalet förskollärare så att bl a
sjukskrivningarna minskar hos personalen.
Ett annat mål som endast delvis uppfylls är ´andelen som upplever
trygghet i den stadsdel där man bor´. Enligt vår uppfattning är
trygghet och säkerhet ett av våra viktigaste välfärdsuppdrag. Vi
kommer aldrig att acceptera att människor i olika delar av
Stockholms stad får sin frihet begränsad och livskvalitet försämrad
på grund av otrygghet och kriminalitet. Det är dags att Stockholms
stad slutar vara passiv i säkerhets och trygghetsfrågorna.
Moderaterna vägrar att acceptera att människors frihet begränsas av
kriminalitet. Vi värnar om upprätthållande av samhällskontraktet
och prioriterar insatser för en ökad trygghet med förslag om bl a
fler kommunala ordningsvakter, kameraövervakning och
platssamverkan för ökad trygghet på otrygga platser.
Invånarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden ligger
också under nämndens mål. Vi anser därför att ökad prioritet
behöver ges åt detta område, bl a genom uppföljning av att anlitade
entreprenörer fullgör sina uppdrag och att inskickade iakttagelser
via Stockholms stads app ´Tyck till´ gällande felanmälan och
klagomål åtgärdas snabbare."
Ersättaryttrande
Hans Tjernström (C) anmälde ett ersättaryttrande.
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"När Stockholm nu växer är det extra viktigt att våra grönområden
värnas och är välkomnande platser dit medborgarna har möjlighet
att spendera sin tid. Därför är det bekymmersamt att invånarnas
nöjdhet med park och grönområden ligger under målet. Det behövs
satsningar och prioriteringar på att parker och grönområden
underhålls.
Trots att ekonomin går starkt och arbetslösheten är låg ser vi hur
otryggheten växer i landet och på vissa platser i stadsdelen. Det är
en utveckling som måste brytas innan Stockholm klyvs. Det krävs
en attitydförändring mot otryggheten och brottsligheten som
drabbar Stockholmarna. Insatserna måste komma snabbt och vara
resoluta. Kriminaliteten hotar även näringsidkare som inte kan
bedriva sin verksamhet. Det är en oroväckande spiral som måste
stoppas.
Inför valet var svansföringen hög i förskolefrågan. Vi har alla sett
att verkligheten blev en annan. Istället för mindre barngrupper blev
det mer att göra för förskolan, bland annat via rätt till heltid, utan
att verksamheten kompenserades för detta. Tyvärr vittnar
förskolepedagoger om en allt mer pressad situation och om
utvecklingen fortsätter riskerar det att påverka verksamhetens
kvalitet, vilket skulle bli mycket kostsamt på sikt."
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§3
Två nya förskolor i kvarteret Marievik 15, Liljeholmen
Inriktningsbeslut
HL 2017/758
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ger stadsdelsförvaltningen
i uppdrag att av fastighetskontoret beställa framtagande av
hyresoffert gällande två nya permanenta förskolor inom fastigheten
Marievik 15.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen vill ge fastighetskontoret i uppdrag att ta fram
hyresoffert för två nya förskolor inom fastigheten Marievik 15.
Hyresofferten ska innefatta två förskolor i bottenvåningen på två
olika flerfamiljshus, en med plats för sex barngrupper och en med
plats för fyra. De nya förskolorna ska täcka behovet av fler
förskoleplatser som de 625 nya bostadslägenheterna inom
fastigheten Marievik 15 ger upphov till.
Liljeholmen är sedan tidigare en stadsdel där det kan vara svårt att
få en förskoleplats nära hemmet och stadsdelsförvaltningen
bedömer därför att placeringen av förskolorna är god, med närhet
både till kollektivtrafik och till ett stort antal bostäder.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/758-1 Tjänsteutlåtande Nya förskolor i kvarteret
Marievik, Liljeholmen
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§4
Reviderade riktlinjer för budget- och skuldrådgivning
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2017/670
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har lagt fram ett förslag till reviderade riktlinjer
för stadens budget- och skuldrådgivning. De revideringar som
gjorts gäller främst en anpassning till ny lagstiftning och nya
rekommendationer från Konsumentverket. Förvaltningen anser att
riktlinjerna ska vara ett stöd för handläggningen av enskilda
ärenden. Krav på hur verksamheten ska vara organiserad lokalt
rörande tillgänglighet m. m. samt vilka målgrupper som ska vara
prioriterade i verksamheten bör lyftas bort från riktlinjerna.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/670-4 Tjänsteutlåtande - Riktlinjer för budget- och
skuldrådgivning
 HL 2017/670-1 Missiv - Riktlinjer budget- och
skuldrådgivning
 HL 2017/670-2 Remissunderlag Riktlinjer för budget- och
skuldrådgivning
 HL 2017/670-3 Remissunderlag - Bilaga Riktlinjer för
budget- och skuldrådgivning
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§5
Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2017/672
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har gjort en översyn av stadens budget- och
skuldrådgivning som har fokus på ett likställt arbete över staden.
Den utmynnar i ett antal aktiviteter och uppdrag som ska stärka
likställdheten. I översynen dras slutsatsen att verksamheten ska
vara fortsatt lokalt organiserad. Förvaltningen anser att det är oklart
vad begreppet ”lokal organisering” står för. Förvaltningen gör en
annan bedömning av vad som framkommit i översynen och
förordar en regional organisering.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/672-4 Tjänsteutlåtande - Översyn budget-och
skuldrådgivning
 HL 2017/672-1 Remissbrev - Översyn budget- och
skuldrådgivning Missiv
 HL 2017/672-2 Remissunderlag Översyn budget- och
skuldrådgivning
 HL 2017/672-3 Remissunderlag Översyn budget- och
skuldrådgivning Bilaga
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§6
Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning 20182023
Yttrande till Kommunstyrelsen
HL 2017/709
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Det reviderade programmet för tillgänglighet och delaktighet för
personer med funktionsnedsättning ska utgöra ett stöd till planering
och uppföljning om ett Stockholm som är tillgängligt för alla.
Programmet omfattar åtta olika fokusområden.
Förvaltningen är i stort positiv till det reviderade programmet. Det
hade med fördel kunnat innehålla en beskrivning av hur olika typer
av funktionsnedsättningar ger sig i uttryck och vilka aspekter som
är viktiga att beakta om olika målgruppers förutsättningar.
Förvaltningen ställer sig frågande till att förskolan inte nämns i
programmet. För mindre barn med funktionsnedsättning spelar
förskolan en viktig roll för den framtida utvecklingen och
delaktigheten i samhällslivet. Rådet för funktionshinderfrågor
menar att en stor brist i det reviderade programmet är att det anges
hur målen ska mätas men inte hur de ska uppnås då programmet
varken anger verktyg eller aktiviteter för nämnderna.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/709-5 Tjänsteutlåtande - Ett Stockholm för allaProgram för delaktighet 2018-2023
 HL 2017/709-1 Remissmissiv Ett Stockholm för alla Program för delaktighet 2018-2023
 HL 2017/709-2 Remissunderlag Ett Stockholm för alla Program för delaktighet 2018-2023 SLK tjut
 HL 2017/709-3 Remissunderlag Ett Stockholm för alla Program för delaktighet 2018-2023 Bilaga 1 Förslag till
reviderat program för delaktighet
 HL 2017/709-4 Remissunderlag Ett Stockholm för alla Program för delaktighet 2018-2023 Bilaga 2 Utvärdering av
program för delaktighet 2011-2016
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Förslag till beslut
Jessica Jormtun m.fl. (MP), Eva Fagerhem m.fl. (S), Ann-Marie
Strömberg (V) och Anette Hellström m.fl. (M) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Abit Dundar m.fl. (L) 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
Abit Dundar m.fl. (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"Att besvara remissen enligt följande.
Alla stockholmare ska ha friheten att kunna forma sitt eget liv,
utbilda sig, arbeta, delta i samhällslivet och leva i gemenskap med
andra.
På samma sätt som det nuvarande programmet för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning, som antogs under Alliansens
tid vid majoritet, innehåller föreliggande förslag till program
konkreta mål och indikatorer med en tydlig ansvarsfördelning. Vi
ser dock att det finns områden som kan förbättras.
Ett tillgängligt Stockholm där alla har möjlighet att delta kräver att
alla stadens nämnder och bolag arbetar i samma riktning och tar sitt
ansvar. Därför är det bra att programmet spänner över hela stadens
verksamhet. Samtidigt kan inte de verksamheter förbises, som har
till huvudsaklig uppgift att hjälpa och stödja personer med
funktionsnedsättning.
Vi ser exempelvis med stor oro på de rapporter som har nått oss om
försämrad rätt till ledsagning som drabbar synskadade, och som
inte har någon grund i politiska beslut utan i ändrad praxis på
tjänstemannanivå. Detsamma gäller försämringar i rätten till
kontaktperson. Staden kan inte med ena handen anta program som
innehåller ambitiösa föresatser om rätten till en meningsfull fritid
och att delta i samhällslivet, och med andra handen inskränka
stockholmarnas möjligheter att göra just detta.
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Rätten att kunna bestämma över sitt liv förutsätter valfrihet.
Personer med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med behov
som är mycket grundläggande och som har en avgörande roll för
deras förmåga att klara sig i vardagen, och det är därför självklart
att de så långt som möjligt måste kunna välja vem som ska ge dem
denna hjälp. Det är därför synd att valfrihetsperspektivet saknas
helt i förslaget till program.
Personer med funktionsnedsättning ska inte bara kunna ha en
anställning – de ska också kunna starta och driva företag. Det är
viktigt att information och blanketter som krävs för att starta
företag är tillgängliga. Det gäller även blanketter för att ansöka om
föreningsbidrag, något som inte alltid är fallet idag.
Något som är speciellt påtagligt för alla människor med någon form
av funktionsnedsättning är att de problem som finns i samhället i
stort ofta får än starkare negativ effekt. Bristen på bostäder är ett av
vår tids största problem, och får vida konsekvenser för människor
som har svårt att hitta bostad. För att hitta en långsiktig lösning
måste staden aktivt arbeta för att bygga fler bostäder, i högre takt,
och att med stadens bostadsbolag kontinuerligt testa nya metoder
för att bygga billigare.
Staden ska kontinuerligt arbeta för att ha en mer inkluderande
fysisk utformning. För att garantera detta behöver
förankringsarbetet vid detaljplanerprocesser engagera fler redan vid
ett tidigt stadie i planeringsprocessen och expertgrupper med
expertis rörande funktionshinderfrågor måste ges möjlighet att vara
delaktiga i stadens fysiska utveckling.
Frågan om ett tillgängligt utbud av konst och kultur är större än
bara en fråga om fysisk tillgänglighet till utställningslokalerna. Det
handlar också om ett utbud av kulturella uttryck som är möjliga att
ta del av även för besökare som har olika typer av
funktionsnedsättningar. Exempel är permanenta multisensoriska
verksamheter på stadens kulturinstitutioner."
Ersättaryttrande
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) instämde med sitt ersättaryttrande
i förslaget till beslut och reservation från (L).
Särskilt uttalande
Anette Hellström m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.
"Det är positivt att ett förslag till Program för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 har
tagits fram. Vi ställer sig dock kritiska till ett antal punkter.

Protokoll
Sida 15 (41)
2018-02-07

Det behöver tydliggöras vilka inom staden som ansvarar för att
utföra det som i programmet gäller att staden ska
erbjuda ändamålsenligt stöd och effektiv matchning.
Ansvarsfördelningen mellan olika nämnder behöver här vara tydlig.
Samt hur avgränsning och ansvaret ser ut för samverkan med
arbetsförmedlingen.
Vi är ytterst kritiska till indikatorn: Andel vuxna personer med
funktionsnedsättning som är beviljade insatser från socialtjänsten
och som kan försörja sig själva. Vi tolkar detta som att
funktionsnedsatta personer som går från försörjningsstöd till
exempelvis aktivitetsersättning eller sjukersättning, ska räknas till
självförsörjande. Staden står alltså inte längre för deras försörjning,
samtidigt står personen utanför arbetsmarknaden. Räknas dessa
personer som självförsörjande, trots att de erhåller bidrag, riskerar
strävan att få dessa människor i arbetet att gå åt motsatt håll.
Individens möjligheter till inträde på arbetsmarknaden kommer
avsevärt att försämras.
Enligt programmet ska staden aktivt erbjuda personer med
funktionsnedsättning, anställning, praktikplatser och sommarjobb.
Det saknas dock indikatorer för att kunna följa upp detta mål. Det
blir problematiskt när det inte finns möjligheter att föra register
över personer med funktionsnedsättning, hur ska uppföljning då
ske? Det måste iså fall finnas andra sätt att följa upp uppdraget på
ett lagligt sätt.
När det gäller fokusområdet rätten till utbildning föreslås bland
annat uppföljning av andel elever med funktionsnedsättning inom
respektive skolform som upplever att de får de hjälpmedel de
behöver. Vidare föreslås uppföljning av andel elever med särskilt
stöd som når målen för respektive skolform. Även här blir det svårt
att tillämpa en trovärdig uppföljning när det inte finns möjlighet att
registrera personer med funktionsnedsättning.
Det finns flertal program inom området mänskliga rättigheter. Ett
gemensamt program för alla delar inom området hade därför
underlättat implementeringsarbetet och efterlevnaden. Det måste
finnas rimliga förutsättningar och tillräckligt med stöd för våra
medarbetare att kunna arbeta efter de direktiv som ges."

Protokoll
Sida 16 (41)
2018-02-07

§7
Revidering av ramavtal med SISAB gällande
utbildningslokaler
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2017/735
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med revideringen är bland annat att skapa ökade incitament
att bygga rationellt och kostnadseffektivt i samband med ny-, omoch tillbyggnader. I samband med revideringen föreslås även att
avtalet ska benämnas som samverkansavtal framöver. Ytterligare
föreslås ett antal justeringar för att förbättra och förtydliga
hyresförhållandena mellan SISAB och inhyrande nämnder gällande
de pedagogiska lokalerna.
Förvaltningen ställer sig positiv till det nya samverkansavtalet och
de justeringar det innebär och är positiv till de utvecklingsaktiviteter som föreslås.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/735-5 Tjänsteutlåtande - Revidering av ramavtal
med SISAB gällande utbildningslokaler
 HL 2017/735-1 Remissbrev - Revidering av ramavtal med
SISAB gällande utbildningslokaler 112-1036/2017
 HL 2017/735-2 Remissunderlag - Revidering av
samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler
SLK tjut
 HL 2017/735-3 Remissunderlag - Revidering av
samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler
Bilaga 1
 HL 2017/735-4 Remissunderlag - Revidering av
samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler
Bilaga 2
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande och ersättaryttrande
Abit Dundar m.fl. (L) anmälde ett särskilt uttalade och Hans
Tjernström (C) anmälde ett ersättaryttrande.
"En god utbildning är avgörande för att alla individer ska få
möjlighet att forma sitt eget liv. För att rektorer, lärare, barn, elever
och föräldrar ska kunna fokusera på kunskapsmålen krävs det att
det finns en god tillgång på kvalitativa förskole- och skollokaler.
En långsiktig och konsekvent planering av utbyggnaden av
SISAB:s bestånd är viktig för att alla elever ska erbjudas en
kvalitativ utbildning. SISAB ska i sin planering ha ett långt
tidsperspektiv, en kontinuerlig uppföljning och tydliga
målsättningar.
Samverkansavtalet, som är en revidering av det nu gällande
ramavtalet, siktar mot incitament för att minska kostnaderna för
nybyggnation. Antalet barn och elever ökar kraftigt de kommande
åren. Tillgången till bra förskolor och skolor med en god miljö för
barnen är viktig för stockholmarna och har betydelse för
Stockholms attraktivitet som stad att bo och arbeta i.
Utbyggnadstakten av nya förskolor och skolor måste vara hög.
Det är dock avgörande för skolornas och förskolornas ekonomi i
framtiden att kostnaden för de nya lokalerna inte blir för höga.
Detta är särskilt viktigt när 50-års amortering nu börjar tillämpas,
då högre kostnader inte kommer märkas på hyran de första åren på
samma sätt som idag. I det föreslagna samarbetsavtalet presenteras
en struktur där SISAB får ta en större administrativ peng om
kostnaden per tillskapad plats understiger riktvärdet 400 000 SEK.
400 000 SEK per tillskapad plats gäller enligt avtalet oavsett vilken
verksamhet det är som bedrivs. SISAB bygger och äger
utbildningslokaler med flera användningsområden, förskola, skola,
vuxenutbildning. Dessa olika hyresgäster har olika behov och
regleras av olika lagar. Till exempel ska skolan ha tillgång till
gymnastiksalar etc. Vuxenutbildningen har inte dessa lagkrav eller
behov. Rimligtvis borde riktvärdet differentieras för de olika
verksamheterna, ett riktvärde för grundskola, gymnasie, förskola,
vuxenutbildning etc.
En analys borde också göras av hur många nybyggnationer och
tillbyggnationer som överstiger riktvärdet 400 000 SEK idag. Ett
riktvärde som ligger för lågt eller för högt riskerar att skapa fel
incitament för kostnads- och kvalitetskontroll. Analysen borde
inkludera vilken sorts nybyggnation som överstiger eller
understiger riktvärdet och av vilka anledningar byggen fördyras
eller blir billigare än genomsnittet.
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En problematik som ökar kostnaderna för nybyggnation av
utbildningslokaler är att planeringen av dessa inte prioriteras av
Stockholms stad vid planering av nya områden. Det är avgörande
att SISAB får möjlighet att delta tidigare i processerna och att
samarbetet mellan SISAB och bland andra
utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna,
arbetsmarknadsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt
exploateringskontoret fungerar bra. Denna samverkan nämns inte i
det föreslagna samverkansavtalet, och avtalet riskerar därmed att
missa den mest fördyrande omständigheten för nybyggnation – att
byggnationen inte planeras på tomter som är ändamålsenliga och
med ett långt tidsperspektiv för att möjliggöra ett kostnadseffektivt
byggande."
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§8
Införa kameraövervakning i västra Söderort – motion
från (M)
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2017/574
Beslut
Hägersten-Liljehomens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Johan Nilsson och Lars Svärd båda (M) har lämnat en motion om
att införa kameraövervakning i västra Söderort. I motionen föreslås
att kommunfullmäktige aktivt ska verka för utökad
kameraövervakning i västar Söderort och att de olika
stadsdelsområdena ska vara polisen behjälplig med att föreslå
platser utifrån lokalkännedom.
Förvaltningen ställer sig positiv till motionärernas förslag att
samverka och vara polisen behjälplig med att föreslå lämpliga
platser för eventuell kameraövervakning utifrån lokalkännedom.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/574-3 Tjänsteutlåtande - Att införa
kameraövervakning i västra Söderort
 HL 2017/574-1 Remissbrev - Införa kameraövervakning i
västra Söderort - motion från (M)
 HL 2017/574-2 Remissunderlag - Införa kameraövervakning
i västra Söderort - motion från (M)
Förslag till beslut
Jessica Jormtun 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.
Anette Hellström m.fl. (M) 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.
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Reservation
Anette Hellström m.fl. (M) reserverade sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
"1. Motion om att införa kameraövervakning i västra söderort
tillstyrks.
2. Därutöver anförs följande.
Medborgarna i Stockholms stad upplever sig inte längre lika trygga
som förr. Flera i närtid publicerade trygghetsmätningar för staden
och regionen visar tydliga förändringar i hur den upplevda oron för
brott och otryggheten ökar samt att det finns stora och svåra
problem med brottsutsatta områden i staden.
År 2013 anmäldes 15 rån mot barn i Hägersten-Liljeholmen.
2017 hade den siffran stigit till 29 stycken. Siffran har alltså
dubblerats på några år samt att just rån mot barn är extra känsligt.
Trygghet och säkerhet är ett av våra viktigaste välfärdsuppdrag. Vi
kommer aldrig att acceptera att människor i olika delar av
Stockholms stad får sin frihet begränsad och livskvalitet försämrad
på grund av otrygghet och kriminalitet. Det är dags att Stockholms
stad slutar vara passiv i säkerhets och trygghetsfrågorna.
Moderaterna vägrar att acceptera att människors frihet kringskärs
av kriminalitet. Vi värnar om upprätthållande av samhällskontraktet
och prioriterar insatser för en ökad trygghet med förslag om bland
annat fler kommunala ordningsvakter, kameraövervakning och
platssamverkan för ökad trygghet på otrygga platser.
Samtliga stadsdelsområden i västra söderort missade att nå sina
trygghetsmål under fjolåret. Det är ett underbetyg till den politik
som förts lokalt av den socialdemokratiskt ledda majoriteten.
Stockholms stads senaste trygghetsmätning visar att drygt var
femte Stockholmare är orolig att utsättas för brott. Det är ökning
från 16 procent till 21 procent sedan 2014. Vi måste vidta åtgärder
omgående. Efter oroligheter i områden som Sätra, Bredäng, Älvsjö,
Västertorp och Fruängen anser vi att det är lämpligt att
kameraövervaka centrala och våldsutsatta platser i västra Söderort.
Till exempel offentliga platser nära kollektivtrafik, torg eller
parkeringsplatser. Polisen får bedöma de mest lämpliga platserna
men behöver stadens hjälp med lokalkännedom, tillgång till
fastigheter och tekniska lösningar.
Kameraövervakning hindrar inte alltid brottslighet, men underlättar
efterföljande brottsutredning. Självklart ska vi parallellt med
övervakning driva ett brottsförebyggande arbete och erbjuda stöd
och hjälp för de som hamnar i ´brottsliga banor´".
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Ersättaryttrande
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) instämde med sitt ersättaryttrande
i förslaget till beslut och reservation från (M).
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§9
Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla
– motion från (M)
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2017/648
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Anna König Jerlemyr med flera (M) har lämnat en motion där de
föreslår ett antal åtgärder för att skapa ett säkrare och tryggare
Stockholm för alla.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning svarar på de förslag
som riktar sig till stadsdelsnämnderna.
I dagsläget ingår det inte i förvaltningens uppdrag att tillhandahålla
ordningsvakter men är positiv till att i samverkan med polisen se
över behovet av kameraövervakning av särskilt utsatta platser.
Arbetet mot kriminalitet, våldsbejakande extremism samt
hedersrelaterat våld och förtryck sker i befintliga verksamheter
inom förvaltningen.
Förvaltningen är positivt inställd till etablering av lokala Mini
Marior.
Stockholms stads gällande klotterpolicy förhindrar klotter, graffiti
och likdanande skadegörelse om den strikt efterlevs.
Förvaltningen tillåter inga olagliga boplatser och agerar utifrån
rådande handlingsutrymme samt de rutiner som finns inom
Stockholms stad.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/648-3 Tjänsteutlåtande - Åtgärder för ett säkrare
och tryggare Stockholm för alla
 HL 2017/648-1 Remissmissiv - Åtgärder för ett säkrare och
tryggare Stockholm för alla - motion från (M)
 HL 2017/648-2 Remissunderlag - Åtgärder för ett säkrare
och tryggare Stockholm för alla - motion från (M)
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Förslag till beslut
Jessica Jormtun 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.
Anette Hellström m.fl. (M) 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
Anette Hellström m.fl. (M) reserverade sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
”1. Motion av Anna König Jerlmyr m.fl. (M) om åtgärder för ett
säkrare och tryggare Stockholm för alla tillstyrks.
2. Därutöver anförs följande.
Medborgarna i Stockholms stad upplever sig inte längre lika trygga
som förr. Flera i närtid publicerade trygghetsmätningar för staden
och regionen visar tydliga förändringar i hur den upplevda oron för
brott och otryggheten ökar samt att det finns stora och svåra
problem med brottsutsatta områden i staden.
År 2013 anmäldes 15 rån mot barn i Hägersten-Liljeholmen.
2017 hade den siffran stigit till 29 stycken, siffran har dubblerat på
några år och rån mot barn är extra känsligt.
Trygghet och säkerhet är ett av våra viktigaste välfärdsuppdrag. Vi
kommer aldrig att acceptera att människor i olika delar av
Stockholms stad får sin frihet begränsad och livskvalitet försämrad
på grund av otrygghet och kriminalitet. Det är dags att Stockholms
stad slutar vara passiv i säkerhets och trygghetsfrågorna.
Moderaterna vägrar att acceptera att människors frihet kringskärs
av kriminalitet. Vi värnar om upprätthållande av samhällskontraktet
och prioriterar insatser för en ökad trygghet med förslag om bland
annat fler kommunala ordningsvakter, kameraövervakning och
platssamverkan för ökad trygghet på otrygga platser.
Moderaterna har en rad åtgärder som ska öka tryggheten för alla
stockholmare samt göra det svårare att vara kriminell i Stockholm.
Tills fler poliser är på plats ska Stockholms stad arbeta med fler
ordningsvakter för att öka säkerheten och tryggheten i stadsdelarna.
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Det ska inrättas en stadsövergripande trygghetsjour dit lokala
handlare och boende kan vända sig för att tillfälligt öka närvaron av
ordningsvakter. Detta riktar sig framförallt till lokala centrum och
handlare som inte har råd att egna säkerhetsvakter ur egen kassa.
Som en del i det trygghetsskapande arbetet ska kommunstyrelsen
verka för att regering utökar ordningsvakternas mandat och
befogenheter så att de på sikt kan avlasta polisens arbete, verka
brottsförebyggande, höja den upplevda tryggheten och stävja den
eskalerande kriminaliteten. Stockholms stad ska även arbeta mer
aktivt med kameraövervakning av särskilt utsatta platser.
Trygghet ska råda i staden oavsett bostadsadress. Otrygga miljöer
och platser måste och ska fasas bort. Både den upplevda och den
faktiska tryggheten hos stockholmarna ska öka. Det handlar om att
ta tillbaka platsen till invånarna och investera långsiktigt. I dag
finns det områden där en stor del av befolkningen undviker att gå ut
kvällstid. Därför vill vi skapa mer levande platser med
platssamverkan. Genom att på specifikt utpekade platser mäta den
upplevda tryggheten dag som natt samt kartlägga vilka som rör sig
vid platsen över dygnet skapas förutsättningar för att förbättra
upplevelsen av platsen. Genom att offentlig och privat sektor
samverkar skapas ett helhetsansvar för platsen som genom
samfinansiering ger förutsättningar för aktiviteter och lokal
utveckling.
Vi vill arbeta för trygga, rena och väl upplysta stadsmiljöer.
Säkerheten i Stockholms olika stadsdelar ska öka genom ett aktivt
och systematiskt arbete, till exempel genom regelbundna
trygghetsvandringar. En nära och strukturerad samverkan med
olika föreningar som kan bidra med civilsamhällets krafter i arbetet
är värdefullt, parallellt med insatser från rättsvårdande myndigheter
som säkerställer efterlevnad av ordningslagen och stadens lokala
ordningsföreskrifter.
Förekomsten av olagliga boplatser vittnar om en djup social
utsatthet, medför oacceptabla sanitära och omänskliga villkor och
skapar otrygghet i stadsmiljön. Moderaterna vill att en nollvision
ska råda för olagliga boplatser, svensk lag och stadens
ordningsföreskrifter ska gälla lika för alla. Staden måste arbeta
målmedvetet med verksamma insatser för att förebygga
etableringen av olagliga boplatser och stärka dialogen och
samverkan med berörda aktörer.
Bibliotek, skolgårdar, idrottsanläggningar och simhallar ska
självfallet vara platser som är fredade från stök, otrygghet och våld.
Men så är tyvärr inte alltid fallet. Därför vill Moderaterna satsa på
trygghetsskapande åtgärder och insatser för kommunala platser och
miljöer i staden.
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Alla stadsdelar i Stockholm ska ha en trygg och attraktiv stadsmiljö
som uppmuntrar människor till vistelse. Är stadsmiljön nedsliten
och skräpig och ger en otrivsam känsla ökar känslan av upplevd
otrygghet. Kriminalitet och otrygghet ska motverkas genom
åtgärder som fysiskt bygger in trygghet i stadsmiljön:
promenadvägar, belysning, växtlighet, placering av konstruktioner
eller gångstråk.
Alla ska våga vara ute på kvällen i Stockholm. Mörka och otrygga
platser ska lysas upp Moderaterna vill införa en satsning på
belysning, inte bara av märkesbyggnader i centrala delar av staden
utan belysa även tunnlar, platser och broar i satsningen Stockholm
light night.
Klotter, nedskräpning och skadegörelse förfular det offentliga
rummet och skapar otrygghet i stadsmiljön varhelst det
förekommer. Moderaterna kommer aldrig att kompromissa med att
Stockholm ska vara klotterfritt och att det ska vara rent och städat
på allmänna platser såsom gator, torg och parker. Nolltoleransen
mot klotter ska återinföras och efterlevnaden av klotterförbudet ska
prioriteras, framförallt ur ett trygghetsperspektiv. Stadens
städgarantier, som innebär att städning, tömning av papperskorgar
och klottersanering ska ske inom 24 timmar efter anmälan, ska
förbättras. Information om stadens städgaranti ska finnas tillgänglig
i anslutning till publika platser som torg, parker och grönytor."
Särskilda uttalanden
Jessica Jormtun m.fl. (MP), Eva Fagerhem m.fl. (S), Ann-Marie
Strömberg (V) anmälde ett särskilt uttalande.
"Vi har ingen annan uppfattning än förvaltningen när det gäller
vikten av att hålla stadsdelen snygg och att klottersanering och
andra åtgärder beträffande skadegörelse skall vidtas snabbt och
effektivt, men vi reagerar mot att graffiti som är en erkänd
konstform per automatik förutsätts vara skadegörelse. Applicering
av färg på icke tillåten plats är skadegörelse oavsett vilken
konstform det handlar om på samma sätt som målning på tillåtna
platser icke är skadegörelse och oavsett vilken konstform det
handlar om."
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§ 10
Bistånd till illegala invandrare – motion från (SD)
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2017/647
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Per Ossmer och Martin Westmont båda (SD) yrkar i en motion till
kommunfullmäktige att Stockholms kommun inte ska betala
försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i
kommunen. Förvaltningen kan inte se att socialtjänstens yttersta
ansvar för de personer som vistas i kommunen, som i vissa fall kan
föranleda att ekonomiskt bistånd beviljas, kan upphävas med ett
beslut i kommunfullmäktige. Förvaltningen anser att det är rimligt
att barnperspektivet i riktlinjerna är förstärkt för barnen i
målgruppen
Handlingar i ärendet
 HL 2017/647-4 Tjänsteutlåtande - Bistånd till illegala
invandrare - motion från (SD)
 HL 2017/647-2 Remissbrev - Bistånd till illegala
invandrare- motion från (SD)
 HL 2017/647-3 Remissunderlag - Bistånd till illegala
invandrare- motion från (SD)
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 11
Detaljplan för fastigheten Fotsacken 1 med flera i
stadsdelarna Västertorp och Mälarhöjden
Svar till stadsbyggnadskontoret
HL 2017/734
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till stadsbyggnadskontoret som
svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag på detaljplan för del
av fastigheten Fotsacken 1 m.fl. som ska möjliggöra
flerbostadsbebyggelse i stadsdelarna Västertorp och Mälarhöjden
genom att uppföra fyra Stockholmshus, ett flerbostadshus för
studentbostäder och en påbyggnad på ett befintligt hotell. Totalt
innehåller tillför planförslaget cirka 265 bostäder och varav cirka
165 är studentbostäder.
Förvaltningen är positiv till planförslaget och önskar delta i dialog
gällande kommande grönkompensation då parkmark tas i anspråk.
Förvaltningen ser ett behov av en mer sammanhållen planering i
stadsdelarna gällande park och förskola, med anledning av att flera
detaljplaner med endast flerbostadshus håller på att tas fram i
närområdet.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/734-4 Tjänsteutlåtande - Förslag till detaljplan för
fastigheten Fotsacken 1
 HL 2017/734-1 Samrådsbrev - Förslag till detaljplan för
fastigheten Fotsacken 1 m.fl.
 HL 2017/734-2 Planbeskrivning - Förslag till detaljplan för
fastigheten Fotsacken 1 m.fl. i stadsdelarna Västertorp och
Mälarhöjden
 HL 2017/734-3 Plankarta - Förslag till detaljplan för
fastigheten Fotsacken 1 m.fl. i stadsdelarna Västertorp och
Mälarhöjden
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 12
Patientsäkerhetsberättelser 2017
Äldreomsorgens särskilda boenden i kommunal regi och
entreprenaddrivna samt socialpsykiatrins särskilda boenden
HL 2018/19
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan av
patientsäkerhetsberättelser 2017 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmäldes patientsäkerhetsberättelser för äldreomsorgens särskilda
boenden i kommunal regi och entreprenaddrivna samt
socialpsykiatrins särskilda boenden. Verksamhetscheferna för
hälso- och sjukvården har utarbetat en patientsäkerhetsberättelse för
2017 samt mål och strategier för 2018. Patientsäkerhetsberättelsen
omfattar redovisning av inträffade avvikelser och omfattningen av
gjorda riskbedömningar under 2017. I patientsäkerhetsplanen har
förbättringsområden identifierats för 2018 års
patientsäkerhetsarbete.
Handlingar i ärendet
 HL 2018/19-1 Tjänsteutlåtande - Patientsäkerhetsberättelse
2017
 HL 2018/19-5 Bilaga 1 Axelsbergs vård- och
omsorgsboende Patientsäkerhetsberättelse 2017
 HL 2018/19-4 Bilaga 2 Axgårdens vård- och
omsorgsboende Patientsäkerhetsberättelse 2017
 HL 2018/19-3 Bilaga 3 Fruängsårdens servicehus
Patientsäkerhetsberättelse 2017
 HL 2018/19-2 Bilaga 4 Trekantens servicehus
Patientsäkerhetsberättelse 2017
 HL 2018/19-8 Bilaga 5 Fruängsgårdens vård- och
omsorgsboende Patientsäkerhetsberättelse 2017
 HL 2018/19-7 Bilaga 6 Åsengårdens vård- och
omsorgsboende Patientsäkerhetsberättelse 2017
 HL 2018/19-6 Bilaga 7 Socialpsykiatri Kyrkogatans
gruppbostad och Triangelns profilboende
Patientsäkerhetsberättelse 2017
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§ 13
Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen 2017,
egen regi och entreprenad
Hemtjänst, servicehus, vård- och omsorgsboende och
dagverksamhet
HL 2018/24
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Resultatet av verksamhetsuppföljningarna visar att enheterna har
lokalt förankrade rutiner inom alla områden. Alla enheter möter
ställda krav.
Handlingar i ärendet
 HL 2018/24-1 Tjänsteutlåtande - Verksamhetsuppföljningar
inom äldreomsorgen 2017, egen regi och entreprenad
 HL 2018/24-6 Bilaga 1 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst
2017
 HL 2018/24-5 Bilaga 2 Solkattens dagverksamhet 2017
 HL 2018/24-4 Bilaga 3 Fruängsgårdens servicehus 2017
 HL 2018/24-3 Bilaga 4 Trekantens servicehus 2017
 HL 2018/24-2 Bilaga 5 Fruängsgårens vård- och
omsorgsboende 2017
 HL 2018/24-9 Bilaga 6 Axgårdens vård- och
omsorgsboende 2017
 HL 2018/24-8 Bilaga 7 Axelsbergs vård- och
omsorgsboende 2017
 HL 2018/24-7 Bilaga 8 Åsengårdens vård- och
omsorgsboende 2017
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§ 14
Remiss av förslag till reviderad läroplan för förskolan
Anmälan av förvaltningens svar till kommunstyrelsen
HL 2017/789
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens bedömning är att förskolans uppdrag är förtydligat
och uppdaterat i den reviderade läroplanen för förskolan. Texten är
mer lättillgänglig och möjligheten att följa upp målen har ökat även
om uppdraget och delar av texten fortfarande behöver tolkas och
innebörden diskuteras.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/789-4 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Förslag
till reviderad läroplan för förskolan
 HL 2017/789-3 Information om kommande remiss - ny
läroplan för förskolan
 HL 2017/789-1 Remissbrev - förslag till reviderad läroplan
för förskolan
 HL 2017/789-2 Remissunderlag - Förslag till reviderad
läroplan för förskolan
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§ 15
Protokoll från pensionärsrådet
HL 2018/4
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av
pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2018/4-1 Protokoll från pensionärsrådet 2018-01-24
Protokollsanteckning
Närmiljövandringar
Johan Faxér (MP) uppmärksammar att pensionärsrådet framför att
närmiljövandringar är bra och viktiga och att fler pensionärer borde
delta. Pensionärsrådet vill gärna ha kontakt med den som ansvarar
för närmiljövandringarna för att kunna hjälpa till med att sprida
information om detta.
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§ 16
Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
HL 2018/5
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av rådet
för funktionshinderfrågors synpunkter och lägger protokollet till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2018/5-1 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
2018-01-25
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§ 17
Protokoll från förvaltningsgruppen
HL 2018/6
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2018/6-1 Protokoll från förvaltningsgruppen 2018-01-23
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§ 18
Minnesanteckningar från lokala BRÅ
HL 2017/590
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger
minnesanteckningarna till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/590-3 Minnesanteckningar från lokala BRÅ 1
december 2017
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§ 19
Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.

Handlingar i ärendet
Rapport av tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen
för perioden 1 december 2017 till 18 januari 2018
Dnr HL 2017/742-1
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§ 20
Anmälan av skrivelser, rapporter och beslut från andra
nämnder, diarieförda ärenden samt balanslista över
nämndärenden
Anmälningsärende
HL 2018/8
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2018/8-3 20 A Förteckning över skrivelser till nämnden
 HL 2018/8-7 20 A Skrivelser 1-3
 HL 2018/8-1 20 B Rapporter till nämnden
 HL 2018/8-6 20 C Registerutdrag Diarieförda ärenden 201712-20-2018-0117
 HL 2018/8-2 20 D Balanslista över nämndärenden 2018
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§ 21
Stadsdelsnämndens sammansättning 2018

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.

Ärendet
Anmäldes ledamöter och ersättare i Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2018.
Ledamöter

Ersättare

Jessica Jormtun (MP) ordförande
Abit Dundar (L) vice ordförande
Eva Fagerhem (S)
Mathias Walldén (S)
Lina Pennlert (S)
Malte Sigemalm (S)
Johan Faxér (MP)
Ann-Marie Strömberg (V)
Anette Hellström (M)
Lars Svärd (M)
Tomas Tetzell (M)
Tita Bergquist (M)
Anna Wåglund (L)

Siliva Aydin (S)
Bror Eriksson (S)
Märit Gruvaeus (S)
Folke Amnö (S)
Louise Bengtsson (MP)
Maria Skalin (MP)
Maria Ljuslin (V)
Susanne Sjöblom (M)
Mikael Nilsson (M)
Henrik Lundberg (M)
Herje Larsson (L)
Hans Tjernström (C)
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD)
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§ 22
Nämndens och förvaltningens frågor
Västertorps sim- och idrottshall
Dnr HL 2017/771

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar en skrivelse
med följande innehåll till idrottsnämnden, fastighetsnämnden och
exploateringsnämnden.
Västertorps sim- och idrottshall är välbesökt och populär. Hallen är
dock i stort behov av en omfattande renovering. Hallen är också
svår att anpassa till dagens krav på tillgänglighet. För HägerstenLiljeholmen med omkring 90000 invånare är det viktigt att ha en
fungerande sim- och idrottshall. Det är också många invånare från
Älvsjö som använder hallen.
Vi tror att den bästa lösningen är att bygga en helt ny sim- och
idrottshall. En lämplig plats kan vara i anslutning till
Hägerstensbadets utomhusbassänger (Personnebadet) i södra delen
av Mellanbergsparken.
Vi ser många fördelar med en sådan lösning. Bland annat följande.
- Den gamla sim- och idrottshallen kan vara i bruk fram till dess att
den nya kommer på plats. Stadsdelens invånare slipper stå utan
sim- och idrottshall under den tid som en renovering skulle ta.
- En ny sim- och idrottshall går att från början utforma med
tillgänglighet i fokus. Alla ska kunna nyttja hallen, oberoende av
ålder eller sätt att ta sig fram.
- En ny sim- och idrottshall i det föreslagna läget skärmar av buller
från Södertäljevägen och förbättrar möjligheterna att ta del av de
värden som Mellanbergsparken kan erbjuda.
- En ny sim- och idrottshall i anslutning till Hägerstensbadets
utomhusbassänger ger samordningsvinster och bättre
arbetsförhållanden för hallens anställda.
- Marken där den gamla sim- och idrottshallen idag ligger
(kvarteret Isprinsessan 5) går att använda för bostäder med mera i
ett utmärkt kollektivtrafiknära läge. Stadsutveckling i detta område
stärker också centrumbildningen vid Skidvägen.
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Förslag till beslut
Jessica Jormtun m.fl. (MP), Abit Dundar m.fl. (L) och Anette
Hellström m.fl. (M) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden
skulle ställa sig bakom det
Eva Fagerhem m.fl. (S) och Ann-Marie Strömberg (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 förslaget från (MP), (L) och (M).

Reservation
Eva Fagerhem m.fl. (S) och Ann-Marie Strömberg (V) reserverade
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
"Att stadsdelsnämnden genom en skrivelse framför nedanstående
till idrottsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden.
Västertorps sim- och idrottshall är välbesökt och populär. Hallen är
i stort behov av en omfattande renovering och behöver anpassas till
dagens krav på tillgänglighet. För Hägersten-Liljeholmen med
omkring 90 000 invånare är det viktigt att ha en fungerande simoch idrottshall. Det är också många invånare från Älvsjö som
använder hallen.
En utredning kring badets framtid pågår för närvarande och vi tror
att en på längre sikt mer kostnadseffektiv och mer hållbar
lösning som berörda facknämnder bör överväga är att bygga en helt
ny sim- och idrottshall. Det är viktigt för oss att alla medborgare
ska kunna nyttja hallen, och en ny sim- och idrottshall går att från
början utforma med tillgänglighet i fokus.
När det gäller placering av en ny hall är ett alternativ att riva
nuvarande byggnad för att bygga en ny sim- och idrottshall på
befintlig plats. Ett annat alternativ är att bygga en ny sim- och
idrottshall i anslutning till Hägerstensbadet i Mellanbergsparkens
södra del. Det är viktigt att båda alternativen utreds noggrant för att
säkerställa att medborgarna så snart som möjligt får tillgång till en
sim- och idrottshall som är tillgänglig och öppen för alla."
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Ersättaryttrande
Hans Tjernström (C) och Lovisa-Teolinda Pettersson (KD)
instämde med sitt ersättaryttrande i förslaget från (MP), (L) och
(M)

Skrivelse om barns säkerhet och trygghet i HägerstenLiljeholmen
Anette Hellström m.fl. (M) lade fram en skrivelse för beredning om
barns säkerhet och trygghet i Hägersten-Liljeholmen.
Dnr HL 2018-72

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till
förvaltningen för beredning.
Information från stadsdelsdirektören
Anders Carstorp informerade om att arbetet med
Medarbetarenkäten 2018 pågår, årets löneöversyn är påbörjad samt
informerade om Dataskyddsförordningen (GDPR) som inträder 25
maj 2018.
Förvaltningen kommer genomföra närmiljövandringar i mars.
Västertorp 14 mars kl. 18.00 och Fruängen 22 mars kl. 18.00.
Nämnden välkomnas att delta.
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§ 26
Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till
handlingarna.

Handlingar i ärendet
Anmäldes sociala delegationens protokoll från 21 december 2017
samt 17 och 18 januari 2018.

