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§1
Val av justerare och dag för justering
Fastställande av dagordning
Ordföranden Abit Dundar (L) öppnade mötet.
Mötet ajournerades kl. 18.05–19.15 för Öppet forum med
allmänhetens frågestund.
Abit Dundar (L) och Maria Ljuslin (V) utsågs att justera dagens
protokoll. Justering sker 23 december 2019.
Dagordningen godkändes.
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§2
Förslag att utöka gården vid förskolan Rosteriet
Svar på medborgarförslag
HL 2019/452

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att bredda gården till förskolan Rosteriet
har inkommit till nämnden. Förslagsställarna är
föräldrarepresentanter från förskolan samt föreningen BUMS
(Barns utemiljö i staden). Förvaltningen ser problem med att
upplåta ytterligare parkmark på platsen. Förvaltningen ser inte att
detta kommer gå att genomföra i det här fallet utan hänvisar istället
till att verksamheten får använda Trekantsparken som den allmänna
park den är.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Johan Vesterlund (C)
och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett
förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
"Att stadsdelsförvaltningen återkommer till nämnden med ett
förslag på hur förskolan Rosteriets utomhusmiljö ska kunna utökas
och förbättras utifrån de problem som medborgarförslaget lyfter
fram.
Som förslagsställarna mycket riktigt lyfter fram är förskolegårdarna
viktiga för de pedagogiska miljöer som förskolans verksamhet
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bedrivs i. Miljöer som bland annat ska stimulera till lek och fysisk
aktivitet och ge barn gott om utrymme att röra sig fritt och
utforskande.
Det utrymme varje barn har på förskolan Rosteriets gård ligger
långt under Boverkets nationella riktlinjer, men också väsentligt
under snittet i Liljeholmen. Det finns också andra problem, bl.a.
med brist på skugga, naturlig växtlighet och stimulerande
lekmiljöer.
Stadsdelsnämnden måste visa att vi har högre ambitioner för våra
förskolegårdar i hela stadsdelen.
Stadsdelsförvaltningens kartläggning av förskolegårdarnas behov av
upprustning och arbete för likvärdiga pedagogiska miljöer inomoch utomhus bör under 2020 kompletteras med en tydligt uttalad
plan för hur små förskolegårdar ska utvidgas och nya trånga gårdar
undvikas.
En större och bättre förskolegård för Rosteriet bör ses som ett
allmänt intresse och möjligheterna till förbättringar bör därför
utredas ytterligare för att skapa en bättre utemiljö för barnen på
Rosteriet."
Handlingar i ärendet
 HL 2019/452-7 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande Svar på
medborgarförslag, förskolegård Rosteriet
 HL 2019/452-6 Meetings - Medborgarförslag att utöka
gården vid förskolan Rosteriet
 HL 2019/452-2 Förslag att utöka gården vid förskolan
Rosteriet (rubricerat som medborgarförslag)
 HL 2019/452-9 §2 SDN 2019-12-19
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§3
Verksamhetsplan och budget 2020
HL 2019/503

Beslut
1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2020
och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens
revisorer.
2. Nämnden godkänner väsentlighets- och riskanalys samt
internkontrollplan 2020, bilaga 1.
3. Nämnden godkänner plan för upphandling, bilaga 3.
4. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till
resultatenheter, se rubrik Resultatenheter.
5. Nämnden ansöker om medel med 3,7 mnkr för
kompetensinsatser, se bilagor 7-11.
6. Nämnden ansöker om budgetjusteringar med 18 mnkr, se
rubrik Budgetjustering samt bilagor 12-21.
7. Nämnden ansöker om budgetjustering för
projekteringsmedel med 1,0 mnkr för etablering av två
gruppboenden i Hägerstensåsen inom boende med
funktionsstöd för social omsorg, se rubrik Medel för
lokaländamål samt bilaga 22 SLK blanketter.
8. Nämnden godkänner ersättningsnivåer för
intäktsfinansierade verksamheter, se bilaga 23.
9. Nämnden godkänner system för internkontroll, se bilaga 24.
10. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 209,5 mnkr,
se rubrik Omslutningsförändringar.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens verksamhetsplan för 2020 utgår ifrån
kommunfullmäktiges tre övergripande inriktningsmål:




En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
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I stadsdelsområdets perspektiv med en växande befolkning beskrivs
i verksamhetsplanen genomförandet av uppdraget från
kommunfullmäktige samt hur nytta skapas för respektive målgrupp.
Nettobudgeten för nämndens driftverksamhet uppgår till 2 010,5
mnkr. För investeringar har 17,2 mnkr fördelats.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Johan Vesterlund (C)
och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservationer
Maria Ljuslin m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till
budget och verksamhetsplan 2020.
Att uppdra åt förvaltningen att omarbeta förslaget utifrån
Vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige för Stockholms
stad 2020, samt att anföra följande:
Den blågröna majoriteten har i sin budget för Stockholms stad valt
att fortsätta med den skattesänkning som motsvarar ett bortfall på
400 miljoner kronor i skatteintäkter för staden även år 2020.
Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan och budget för år 2020
ger staden väsentligt bättre förutsättningar för att tillhandahålla
medborgarna den goda välfärd som medborgarna förväntar sig ska
finnas. De av de blågröna partierna anvisade budgetramarna är
otillräckliga. Stora löften ges som inte motsvaras av pengar. De
höjningar som gjorts täcker inte ens beräknade pris- och
lönehöjningar och därtill kommer de krav på generella
effektiviseringar = besparingar som gör förutsättningarna för
verksamheten ännu sämre. Detta genomsyrar även det blågröna

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 13/2019
Sida 9 (57)
2019-12-19

förslaget för vår stadsdelsnämnd. Det ´påslag´ som görs för
äldreomsorgen täcker inte ens det underskott som föreligger för år
2019.
Den historiskt låga schablonökningen för förskolan som ses i
majoritetens budget för 2020 kommer antingen tvinga
verksamheterna i vår stadsdel att öka antalet barn i barngrupperna
eller försämra personaltätheten. Resultatet blir otrygga barn och
föräldrar samt innebär en stor påfrestning på en redan
samvetsstressad personalgrupp. I förlängningen innebär det också
ökad risk för utarbetad och sjukskriven personal.
Individ- och familjeomsorg
Såväl barn- och ungdomsenheten som vuxenenheten har gått med
underskott under år 2019. En av anledningarna är kostsamma
placeringar utanför hemmet av såväl, barn och ungdomar som
vuxna. Verksamheten är underfinansierad. Socialtjänsten arbetar
förtjänstfullt med att hitta lösningar på den problematik de enskilda
individerna har och när placeringar i familjehem, HVB-hem, LVU
eller LVM-institutioner görs är det för att det är nödvändigt och på
grund av en problematik som inte kunnat åtgärdas på hemmaplan.
Därför blir också placeringarna många gånger både dyra och
långvariga.
Vänsterpartiet gör en satsning på kompensatoriska insatser med
1000 kr/barn och år för barn vars föräldrar har försörjningsstöd. Vi
höjer även schablonen för socialpsykiatri, boende med särskild
service, stödboende, boendestöd och sysselsättning samt stärker
anhörigstödet vid kriminalitet, missbruk samt psykisk ohälsa för att
täcka upp där samhället nu brister, i linje med vårt långsiktiga
socialt förebyggande och trygghetsfrämjande perspektiv.
Ledsagning
Det är positivt att den omställning inom ledsagning och
ledsagarservice, som genomfördes under den rödgrönrosa
majoriteten, har fallit mycket väl ut och gett fler nöjda brukare och
utförare.
För Vänsterpartiet är det en självklarhet att de som behöver
samhällets stöd ska ha rätt förutsättningar att kunna efterfråga och
få tillgång till den typ av stöd som kan stärka dem och att stödet
utformas utifrån ett rättighetsperspektiv. Staden ska erbjuda
kvalitativa och likvärdiga sociala insatser i hela staden och personer
med funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Som en del i arbetet för att uppnå detta vill vi att staden inför fri
ledsagning, för att ge alla som har behov av det samma rätt till frihet
som alla andra.
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Brukarperspektivet måste genomsyra alla insatser på området och
den enskildes inflytande ska öka, t.ex. genom att rekryteringen av
uppdragstagare sker utifrån individens behov och att den enskilde
ges möjlighet till att tidigt kunna påverka vem som blir dennes
ledsagare, avlösare eller kontaktperson.
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
Såväl personer med funktionsnedsättning som intellektuell
funktionsnedsättning utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld är
en sårbar och inte sällan en röstsvag målgrupp. Den
beroendeställning de har till den/dem som utövar förtryck, våld och
hot om våld gör de extra utsatta. Vänsterpartiet vill säkerställa att
stadsdelens medarbetare har full kännedom om relevanta signaler
och kunskap om vilka tecken som ska ageras på eftersom att
brottsliga handlingar ofta kan vara svårupptäckta då brukaren ofta
är ensam med sin ledsagare, assistent.
Även den utsatthet som finns vad gäller hbtqpersoner ska beaktas i
det preventiva arbetet gällande hedersrelaterat våld eftersom att
även de är en utsatt och ofta röstsvag grupp.
Socialpsykiatrin
Samlokaliseringen mellan ett av äldreomsorgens aktivitetscentra –
Västertorpsträffen – och en av socialpsykiatrins dagliga
verksamheter – Droppen/Bruket – har varit vinna-vinna.
Droppen/Bruket har fått en ökad kundkrets och Västertorpsträffen
har glädje av caféet och möjlighet till trevliga och goda måltider.
Detta lyckade koncept skall fortleva.
De öppna träffpunkterna Tora och Kravatten vänder sig till olika
målgrupper med olika behov. Vi har inga invändningar mot en
samlokalisering av verksamheterna, så att de bedrivs under samma
tak, men vid olika tider, men det får inte bli någon sammanslagning
av verksamheter för två målgrupper med så olika behov.
Vänsterpartiet ifrågasätter också införandet av det nya
betalningssystemet inom Socialpsykiatrin som ersätter
sysselsättningsverksamheter efter antal timmar istället för pass. Det
nya systemet innebär att verksamheterna får mindre pengar trots
stora behov. En smygbesparing på en av de mest utsatta grupperna
och en besparing vi anser att det ska råda transparens kring.
Liljans dagliga verksamhet
Ännu ett av stadsdelens flaggskepp som hotas av nedskärningar.
Liljan, tidigare Liljeholmsgården, har under många år drivit daglig
sysselsättning för människor med psykiska funktionsnedsättningar.
De har givits möjlighet till kreativt skapande och många av de alster
som tillverkas där har rönt stor uppmärksamhet. Att tillverka något
som andra är beredda att betala för höjer både livskvaliteten och
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självförtroendet. Idag måste deltagare sluta när de uppnår
ålderspensionsålder, men för många innebär verksamheten mycket
mera än sysselsättning, det innebär en meningsfull tillvaro och
gemenskap med andra och alla känner inte att de ´passar in´ i
gängse verksamhet för äldre. I stället för att krympa verksamheten
anser vi att det skall ges möjlighet att efter individuell prövning
fortsätta att delta i verksamheten även efter uppnådd pensionsålder.
Äldreomsorg
De äldre i staden kommer att bli fler. De stora barnkullar som
föddes på 1940-talet kommer nu upp i den ålder då de behöver
äldreomsorg.
Vi instämmer i förvaltningens uppfattning att många äldre vill bo
kvar hemma så länge som möjligt, det är sannolikt att alla vill bo
hemma så länge som möjligt, men haken är att det inte är de äldre
själva som bestämmer när tidpunkten ´inte längre möjligt´ inträffar.
Vid ansökan om servicehusboende eller vård- och omsorgsboende
skall hänsyn enligt gällande riktlinjer tas inte enbart till behov av
vård och omsorg utan också till ensamhet och isolering, till demens
och till hög ålder.
Att själv bestämma över sin vardag är ett rimligt önskemål som
dessvärre rimmar illa med de snäva tolkningar av begreppet ´skälig
levnadsnivå´ som nu görs vid bedömningar av behov av hemtjänst
och med den detaljerade minutplanering som utförarenheterna har
att rätta sig efter. Ramtider skall därför genomföras med det
snaraste. Inom ramtiden som därtill måste utökas så att personalen
har tillräckligt med tid för sitt arbete, skall de äldre ha frihet att
avgöra vad de önskar använda tiden till.
Verksamhetsplanens målsättning att alla boende vid vård- och
omsorgsboende skall ha möjlighet till daglig utevistelse och
dagsutflykter rimmar illa med indikatorn årsmål om att 55 % skall
vara nöjda, vid den senaste mätning var mindre än hälften nöjda
med möjligheten till utevistelse något vi ser som mycket sorgligt.
Att äldre med hemtjänst skall få hjälp av samma personal så långt
som möjligt är vällovligt, men när målet sätts till max 10-personer
under en 14-dagarsperiod finns det anledning till oro. Redan 10
personer menar vi är alltför många med hänsyn till att det ibland är
stor omsättning hos personalen och att många äldre har
minnesproblem och kan ha svårt att känna igen personal.
Aktivitetscentrat Västertorpsträffen skall även i fortsättningen vara
samlokaliserad med socialpsykiatrins dagliga verksamhet Bruket.
Det är ett vinna-vinnakoncept som inte skall ändras.
Vänsterpartiet lägger inte på några generella effektiviseringar på
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utförarsidan samt verkar för en generösare biståndsbedömning.
Vidare höjer vi anslagen till hemtjänst, avlösning och ledsagning
dagverksamhet med 3,5 %.
Vänsterpartiet vill också göra ett seriöst försök att minska
arbetstiden inom hemtjänsten. Hemtjänstens medarbetare utför ett
tungt arbete som sliter på kropp och hälsa och vi anser att det är hög
tid att de ges utrymme till reflektionstid och större delaktighet i
schemaläggningen i alla äldreomsorgens verksamheter.
Förskolan
Vänsterpartiet höjer schablonen med 4 %, vilket är 3,1 % mer än
den borgerliga majoriteten. Med vår budget kan den kvalitet och
den förskollärartäthet som Hägersten-Liljeholmens förskolor
uppnått idag behållas. Vår intention är att påbörja arbetet för att öka
personaltätheten för att kunna minska barngruppernas storlek, med
det långsiktiga målet att uppnå skolverkets rekommendationer om
12 barn i småbarnsgruppen och 16 för de äldre barnen.
Vi känner nu istället stor oro för de konsekvensen som kan följa
med majoritetens rekordlåga uppräkning för förskolan. Det finns en
stor risk att det kommer innebära att barn i behov av särskilt stöd
inte fullt ut kommer att få det stöd och den hjälp de har rätt till.
Risken är också att arbetsvillkoren för barnskötare och förskollärare
kommer att bli i det närmaste ohållbar och det kommer bli svårare
för dem att bedriva den pedagogiska verksamhet de kan och vill
göra. Slutresultatet blir otrygga barn och föräldrar, samt en
utarbetad och i slutändan stor reell risk för sjukskriven personal.
Med majoritetens föreslagna budget kommer det bli en utmaning att
behålla befintlig personal och rekrytera ny personal.
Trots den historisk låga uppräkningen för förskolan lägger
majoriteten även här på ett effektiviseringskrav och en
smygbesparing. I budget för 2019 angavs att skolpengens del av
grundskoleschablonen ska vara minst 73 %, inför 2020 har det
angetts att skolpengens del av grundskoleschablonen istället ska
vara 72 %. Vilket innebär med ökade snitthyror för lokaler
ytterligare en minskning i en redan nedbantad verksamhet.
Inte minst olyckligt i ett läge där resurser krävs för restaurera
undermåliga små gårdar för att utforma dem efter ett arbetsmiljöoch barnperspektiv.
Barn, kultur och fritid
Vänsterpartiet vill fortsätta att satsa på en fritid för alla i stadsdelens
bostadsområden. Med ett förstärkt trygghetspaket som innehåller en
satsning på parklekarna, de öppna förskolorna och fritidsgårdarna
samt fältassistenter stärks det förebyggande arbetet. Vi väljer att
satsa mer på de öppna verksamheterna för att arbeta långsiktigt och
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preventiv, istället för att enkom lägga resurserna på kommunala
ordningsvakter. Om man på allvar vill komma till rätta med
kriminalitet och skapa trygghet för alla måste man satsa på ett aktivt
förebyggande arbete från det att barnen är små. Det är ett långsiktigt
arbete som inbegriper förskola, socialtjänst, skola, de öppna
verksamheterna och familjehandläggarna m. fl.
Stadsmiljö
I stället för generella effektiviseringar ger vi en mindre förstärkning
av medlen för parkskötsel. På sikt anser Vänsterpartiet att
parkskötseln såväl som snöröjning med mera ska utföras i egen regi
med egen personal och utrustning. På det sätt kan vi både
möjliggöra effektivt samordningsarbete samt ha en stärkt kontroll
att skattepengarna går dit det ska. Trygghet skapas när människor
känner tillit till varandra. Stadens viktigaste trygghetsskapande
arbete är därför att bygga ett samhälle som håller ihop, tillsammans
med stadens invånare och verksamheter. Våra offentliga rum och
stadsmiljöer ska planeras och byggas på ett sådant sätt att alla kan
känna sig trygga när de rör sig i staden."
Reservation
Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"Att stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till budget och
verksamhetsplan för 2020.
att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden
med en verksamhetsplan i överensstämmelse med vad som anförs i
Socialdemokraternas förslag till beslut samt i enlighet med
Socialdemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige.
Neddragningar, besparingar och effektiviseringar eller en
starkare välfärd till alla?
Vår vision är ett Stockholm för alla där klyftorna minskar och
sammanhållningen stärks. Vi arbetar för ett Stockholm som håller
samman i stark förvissning om att det inte är genom ökade klyftor
och ökad konkurrens som vår stad och vår stadsdel blir bättre.
Tvärtom är vi övertygade om att vi blir starkare tillsammans.
Arbetet för jämlika levnadsvillkor är viktigt och ingen ska lämnas
efter. Klyftor i samhället är också en grogrund för politisk oro,
polarisering och kriminalitet. Därför är det även viktigt att
stadsdelens trygghetsarbete intensifieras.
Alla människor ska välkomnas till vår stadsdel. Vi är därför positiva
till de planerade modulhusen i Mellanbergsparken i Västertorp. Vi
vill även att förvaltningen, som en del i det segregationsbrytande
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arbetet, samarbetar med andra stadsdelar för att erbjuda feriejobb.
Den grönblå visionen handlar om valfrihet och sänkta skatter på
bekostnad av satsningar på vår gemensamma välfärd. Den
föreslagna verksamhetsplanen för Hägersten-Liljeholmen är ett
resultat av den budget som kommunfullmäktige antagit där den
grönblå majoritetens skattesänkning ligger fast. Prioriteringen att
kvarstå vid skattesänkningen om 16 öre i Stockholm innebär 33,5
miljoner kronor mindre till den direkta välfärden i HägerstenLiljeholmen 2020. Detta ger sämre förutsättningar för utveckling av
äldreomsorgen, förskolan och vår stads- och parkmiljö.
Det minskade budgetutrymmet som majoriteten har beslutat om för
2020 tvingar förvaltningen till försämringar som drabbar de mest
utsatta i vår stadsdel. Den ökande psykiska ohälsan i samhället
möter majoriteten exempelvis med minskade resurser och sämre
förutsättningar för socialpsykiatrins sysselsättningar och
träffpunkter. Konsekvenserna blir att man slår ihop och flyttar
verksamheter samt halverar personalstyrkan.
Det här är ett vägval. För att ha råd med skattesänkningarna tvingas
nya majoriteten dra ner på ambitionerna på hela välfärdsområdet.
Istället för att satsa på högre kvalitet för våra barn står förskolan
inför neddragningar. När bara lönekostnaderna inom stadens
pedagogiska verksamheter de senaste åren ökat med 3-5 % och det
har varit en uttalad ambition att höja attraktiviteten för exempelvis
förskollärar- och barnskötaryrkena väljer nu kommunfullmäktiges
högermajoritet att lägga en budget för förskolan som i princip inte
innebär någon uppräkning av schablonen. Denna höjs förvisso med
0,9 % men samtidigt höjs personalkostnaderna i form av det så
kallade personalförsäkringstillägget med 1%.
Resultatet blir en förskola som ska klara pris- och löneökningar utan
något som helst utrymme för det. Förskolechefer tvingas nu
administrera besparingar istället för kunskap och pedagogisk
verksamhet. Denna historiskt låga satsning på förskolan kommer att
leda till sämre personaltäthet och större barngrupper. Det blir en
verksamhet som i grunden tar mindre hänsyn till barns behov och
gör verksamheten mindre attraktiv för de som vi vill ska jobba i
verksamheten. Vi socialdemokrater föreslog en budget som skulle
ha anslagit 205 miljoner kronor mer till förskolan i Stockholm stad.
Även äldreomsorgens verksamhet präglas av vägvalet att behålla
skattesänkningen från 2019 framför att höja kvaliteten i
äldreomsorgen. Ett effektiviseringskrav på 87 miljoner kronor
kommer resultera i att stadsdelsnämnderna kommer tvingas till en
alltmer restriktiv biståndsbedömning. Tvärtemot vad som utlovats
från den styrande majoriteten kommer det nu alltså att bli svårare att
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få en biståndsbedömd insats. I det socialdemokratiska
budgetalternativet var anslagstilldelningen till stadsdelsnämndens
äldreomsorg 130 miljoner kronor högre än det som beslutades av
den borgerliga fullmäktigemajoriteten.
Det är med andra ord med otillräckliga förutsättningar som
stadsdelsnämnderna går in i 2020. Vi Socialdemokrater har högre
ambitioner. Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet för att
Stockholm ska vara en stad för alla. En stad som håller samman
med höga ambitioner för ekologisk, ekonomisk och demokratisk
hållbarhet. Det är möjligt – men inte om man väljer
skattesänkningen före välfärden.
Vi beklagar detta vägval och noterar att om Socialdemokraternas
budgetförslag vunnit kommunfullmäktiges gehör hade HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnd fått ytterligare
33,5 miljoner till sina verksamheter.
Nedan följer ett antal frågor som vi tycker saknas i majoritetens
förslag till verksamhetsplan men som vi socialdemokrater vill satsa
på under 2020.
Socialtjänst
Personal inom socialpsykiatrins utförarverksamheter ska göras
delaktiga i det förändringsarbete som just nu pågår inom
avdelningen för social omsorg.
Personal inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning
ska tidigt göras delaktiga vid eventuella kommande förändringar
gällande organisation och bemanning inom avdelningen för social
omsorg.
Arbetet med handlingsplanen för socialsekreterare och
biståndsbedömare ska fortsätta och innehållet ska konkretiseras för
medarbetarna.
Äldreomsorg och Förskola
Kartläggning ska göras av vilket digitalt stöd som finns för våra
äldre både på äldreboenden men även för de som bor kvar hemma.
Riktade insatser ska göras för att få ned sjukskrivningarna inom
bland annat förskolan och äldreomsorgen.
Arbetet med att lösa behoven av vikarier inom förskolan med ökad
grundbemanning ska fortsätta och intensifieras.
Stadsmiljö
Det ska säkerställas att det finns resurser för uppföljning och
utvärdering av den på entreprenad utlagda parkskötseln, samt tillse
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att det finns tillräckliga personella resurser för att genomföra detta.
Det ska göras en översikt över möjligheterna att med små medel
utvidga alltför små förskolegårdar i vår stadsdel.
En kartläggning ska göras över användningen av konstgräs på
stadsdelens förskolor med syfte att underlaget på gårdarna på sikt
ska bytas ut till naturliga material.
Förvaltningen ska verka för att öka antalet hyresrätter i
stadsdelsområdet.
Klimat och Miljö
Förvaltningen ska arbeta med att öka andelen vegetarisk kost i
förskolan.
Förvaltningen ska öka informationsinsatserna gentemot
medborgarna gällande klimatsmart vardag.
I samtliga beslutsärenden som tas upp i stadsdelsnämnden bör
beslutsunderlaget innehålla en klimatkonsekvensanalys. På så sätt
framgår det om förslaget kommer att leda till ökade eller minskade
utsläpp.
Lokal demokrati och jämställdhet
Arbetet med medborgardialoger ska återupptas i syfte att stärka den
lokala demokratiska dialogen.
Som en del i det segregationsbrytande arbetet, ska samverkan ske
kulturellt, demokratiskt och socialt med ytterstaden - t.ex. byten av
feriejobb, mentorskapsprogram mellan anställda och nyanlända och
språkcaféer.
Det ska säkerställas att strategier för att motverka rasism,
främlingsfientlighet och intolerans finns i alla förvaltningens
verksamheter.
Personal
Personalen riskerar att drabbas hårt av neddragningar som nu
aviserats. För att vi politiker ska följa utvecklingen och ta vårt
lagstadgade ansvar vill vi inrätta ett personalutskott som löpande
följer utvecklingen med sjukskrivningar, arbetet med jämställda
löner och liknande.
Anställda i Stockholms stad ska ha trygga anställningar och rätt till
heltid. Vi vill se ett stopp för de allmänna visstidsanställningarna
samt en översyn av kollektivavtalet för att minska möjligheten till
långa otrygga perioder.
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En handlingsplan ska göras för hur alla medarbetare ska kunna
utnyttja friskvårdstid.
I övrigt hänvisar vi till Socialdemokraternas förslag till budget och
verksamhetsplan i kommunfullmäktige."
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Ett förslag till verksamhetsplan och budget för stadsdelsnämnden i
linje med majoritetens budget i kommunfullmäktige har inkommit.
Sverigedemokraterna har presenterat en egen budget i
kommunfullmäktige där vi redovisar vår syn på hur verksamheten
för Stockholms stad bör prioriteras och hänvisar därför till denna för
en utförligare beskrivning.
Stadsdelen ska säkerställa en trygg och värdig ålderdom för de
äldre. Många äldre blir förr eller senare beroende av äldreomsorgen
för att kunna upprätthålla sin livskvalitet. Behovet kan se väldigt
olika ut och uppkomma i olika skeden av livet. Vissa vill bo kvar
hemma och andra vill bo på ett serviceboende eller ett
trygghetsboende. Den som vill och kan bo kvar hemma ska ges
möjlighet till det genom att erbjudas hemtjänst. En individuell
bedömning ska alltid göras så att den äldre kan faå rätt assistans.
Om man önskar flytta till ett service- eller trygghetsboende ska man
i bästa möjliga mån erbjudas en plats i sitt närområde. Det är den
äldres vilja och behov som skall styra kommunens äldrevård och
inte tvärtom.
Vi motsätter oss enskilda satsningar på genusprojekt. Många barn
börjar förskolan vid en mycket tidig ålder. Förskolan får därigenom
ett avgörande inflytande på våra barns vardag. Förskolan formar
också framtidens kommuninvånare. Eftersom inflytandet från
förskolan är så stort ställer sig Sverigedemokraterna avvisande till
det som kallas könsneutral genuspedagogik. Det finns skillnader
mellan män och kvinnor liksom skillnader mellan pojkar och
flickor. Dessutom skiljer sig varje människa från sin nästa oavsett
kön.
Våra lokala grönområden ska värnas då de bidrar till välmående och
avkoppling för invånarna. Våra parker förbättrar också luften och på
så sätt levnadsmiljön för stadens invånare. Fortsätter man på den
inslagna vägen att stockholmarnas parker ska bebyggas kommer
resultatet bli en ökad ohälsa, och överlag försämras levnadsmiljön.
Det är också viktigt att kommunen förbättrar riktlinjerna vid
upphandling kring kött och råvaror i syfte att bli en mer djurvänlig
kommun. Målet är att svensk mat ska serveras inom kommunens
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verksamheter. På så sätt kan långa och onödiga transporter undvikas
samtidigt som Stockholms stad stödjer svenska bönder."

Handlingar i ärendet
 HL 2019/503-25 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Verksamhetsplan och budget 2020
 HL 2019/503-1 Bilaga 1 - Väsentlighets- och riskanalys samt
internkontrollplan 2020
 HL 2019/503-2 Bilaga 2 Organisationsschema
 HL 2019/503-3 Bilaga 3 - Plan för upphandling 2020
 HL 2019/503-4 Bilaga 4 - Förteckning över lagar och
styrdokument
 HL 2019/503-5 Bilaga 5 - Övergripande 2020
Kompetensförsörjningsplan
 HL 2019/503-6 Bilaga 6 - Kompetensförsörjningsplaner
aktiviteter för H-L 2020
 HL 2019/503-8 Bilaga 13 - Förskola Ansökan om
klimatsmarta medel
 HL 2019/503-9 Bilaga 12 - Förskola Ansökan medel för
introduktionsförskola
 HL 2019/503-10 Bilaga 7 - Förskola Ansökan om medel för
kompetensutveckling barnskötare
 HL 2019/503-11 Bilaga 8 - Förskola Ansökan om medel för
kompetensutveckling kockar
 HL 2019/503-12 Bilaga 9 - Äldreomsorg Ansökan om medel
från kompetensutvecklingssatsningen för handledning- och
metodutveckling för omvårdnadspersonal på vård- och
omsorgsboende
 HL 2019/503-13 Bilaga 10 - Äldreomsorg Ansökan om
medel från kompetensutvecklingssatsningen
Silviadiplomering biståndshandläggare
 HL 2019/503-14 Bilaga 11 - Äldreomsorg Ansökan om
medel från kompetensutvecklingssatsningen, föreläsning om
demens och psykisk ohälsa
 HL 2019/503-7 Bilaga 21 - Ansökan om
klimatinvesteringsmedel för LED-paneler 2020
 HL 2019/503-15 Bilaga 14 - Äldreomsorg Ansökan om
medel till Axelsbergs aktivitetscenter 2020
 HL 2019/503-16 Bilaga 15 - Äldreomsorg Ansökan om
medel för Tryggt mottagande i hemmet 2020
 HL 2019/503-17 Bilaga 16 - Ansökan medel för
trygghetsskapande åtgärder, Axelsbergs torg
 HL 2019/503-18 Bilaga 17 - Ansökan medel för
trygghetsskapande åtgärder, digitala skärmar
 HL 2019/503-19 Bilaga 19 - Ansökan medel för
trygghetsskapande åtgärder, evenemangsel i Trekantsparken
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HL 2019/503-20 Bilaga 18 - Ansökan medel för
trygghetsskapande åtgärder, mobila trygghetstorget
HL 2019/503-21 Bilaga 20 - Ansökan medel för
trygghetsskapande åtgärder, Trekantsparken
HL 2019/503-22 Bilaga 24 - System för internkontroll 2020
HL 2019/503-23 Bilaga 23 - Ersättningsnivåer för
intäktsfinansierade verksamheter
HL 2019/503-24 Bilaga 22 - SLK blanketter
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§4
Förlängning av avtal av nattpatrullsinsatser och
uttryckning på larm vid hemtjänsten
HL 2017/621

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med
Attendo Sverige AB, organisationsnummer 556148-5169, om
utförande av nattpatrullsinsatser och utryckning på larm för
Hägersten-Liljeholmens hemtjänst förlängs från 1 oktober 2020 till
30 september 2022.
Sammanfattning av ärendet
Som ett komplement till den egna verksamheten har
stadsdelsnämnden upphandlat nattpatrull och utryckning på larm för
Hägersten-Liljeholmens hemtjänst. Nuvarande avtal gäller till och
med 30 september 2020 med möjlighet till två års förlängning.
Avtalet föreslås nu förlängas till 30 september 2022.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/621-22 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Förlängning av avtal nattpatrullsinsatser och utryckning på
larm
 HL 2017/621-23 Bilaga Minnesanteckningar från
uppföljningsmöte mellan Attendo nattpatrull
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§5
Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden
äldre än ett år
HL 2019/546

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner nedskrivning av
kundfordran som är äldre än ett år samt avskrivning av fordran för
felaktigt utbetalt ekonomiskt bistånd fakturerat för HägerstenLiljeholmens stadsdelsförvaltning.
Sammanfattning av ärendet
Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska fordringar äldre än ett år
skrivas ned. En gäldenär är fortfarande betalningsskyldig även om
fordran bokföringsmässigt skrivits ned och avförts ur
räkenskaperna. Om en nedskriven fordran betalas in
ska inbetalningen bokföras som en intäkt på ansvarig enhet.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 HL 2019/546-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Nedskrivning och avskrivning av fordran
 HL 2019/546-2 Bilaga Tjänsteutlåtande Nedskrivning och
avskrivning av fordran
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§6
Avgifter inom hemtjänsten
Svar på skrivelse från S
HL 2019/466

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänstutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
Eva Fagerhem m.fl. (S) har i en skrivelse önskat redovisning om
höjning av avgifter för hemtjänst i ordinärt boende och särskilt
boende samt hur detta påverkar de enskilda som har insatser.
Förvaltningen besvarar frågorna i skrivelsen utifrån
socialtjänstlagen och stadens avgiftssystem.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 HL 2019/466-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande - Avgifter
inom hemtjänsten
 HL 2019/466-1 Avgifter inom hemtjänsten - skrivelse från
(S)
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§7
Kostnader inom individ och familj
Svar på skrivelse från SD
HL 2019/517

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från sverigedemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
Henrik Åkerlund (SD) har i en skrivelse önskat redovisning
över kostnader för asyl- och anhöriginvandring och vilka åtgärder
förvaltningen vidtar. Förvaltningen redovisar kostnader och intäkter
för ensamkommande flyktingbarn och unga och intäkter i form av
statsbidrag för flyktingmottagande. I ärendet redovisas även insatser
som ges till nyanlända för att främja etablering på arbets- och
bostadsmarknaden.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Sverigedemokraterna är tacksamma för svaret från förvaltningen
gällande den skrivelse om kostnader för individ- och
familjeomsorgen inom stadsdelsförvaltningen. Det underlag som
efterfrågas från förvaltningen är kostnaden för individ- och
familjeomsorg och inom detta område återfinns kostnaden för
nyanlända och ensamkommande.
Vi upplever att underlaget för de kostnader som redovisas är tydligt
och utförligt utifrån det underlag som efterfrågas. Med hänsyn till
det som redovisas är det ett konstaterat faktum att nyanlända- och
ensamkommande utgör en hög kostnad inom aktuella områden
vilket påverkar övriga verksamheter inom stadsdelsförvaltningen i
negativ mening. I en tid när det frekvent rapporteras om i media att
flertalet kommuner i landet drabbas av allvarliga ekonomiska
underskott på grund av ökade kostnader för nyanlända och
ensamkommande bekräftar även denna skrivelse detta omfattande
problem.
Förvaltningen redogör för övrigt i svaret att situationen gällande
bostäder för nyanlända och ensamkommande kommer således bli en
besvärlig utmaning för förvaltningen framöver med hänsyn till den
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stiftade lagen om bosättning som innebär att kommunerna är
tvingade att ordna för bostäder åt nyanlända i någon form.
Sverigedemokraterna menar att detta fenomen har varit utbrett
under en längre tid i flertalet kommuner i landet vilket medför en
undanträngningseffekt gentemot övriga invånare exempelvis
studenter och unga vuxna inom stadsdelen som är i behov av bostad
och bidrar därför till en djup orättvisa och frustration för dessa
individer på bostadsmarknaden.
Sammantaget ser vi att det är mycket betydelsefullt att få tillgång
till den detaljerade information som publiceras vilket möjliggör en
djupare insyn för aktuella kostnader för gällande målgrupp men
påvisar dock den ojämna ekonomiska fördelningen gentemot övriga
verksamheter."
Handlingar i ärendet
 HL 2019/517-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Skrivelse
om förvaltningens ekonomi
 HL 2019/517-1 Förvaltningens ekonomi kostnader inom
individ och familj - skrivelse från SD
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§8
Samgående mellan Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2019/543

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
En remiss med förslag om samgående av Älvsjö och HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnder har kommit till nämnden för
yttrande. Samgåendet är en organisatorisk förändring som inte
bedöms påverka de tjänster och den service invånarna
erhåller. Förvaltningen föreslår att den nya nämnden ska heta
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Johan Vesterlund (C)
och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett
förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
"Att stadsdelsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avbryta hopslagningen av Älvsjö och HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnder.
Samt därutöver anföra följande.
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Kommunfullmäktige föreslår i budgeten för 2020 att
stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö förs
samman och tillsammans bildar en ny stadsdelsnämnd med
tillhörande förvaltning den 1 juli 2020. Kommunstyrelsen skriver
att stadens service och tjänster behöver anpassas till den växande
befolkningen och att samgåendet bedöms bidra till att skapa goda
förutsättningar för att arbeta med utvecklingsfrågor samtidigt som
de gemensamma resurserna kan användas mer effektivt. Utöver
dessa rader ger remissunderlaget få motiveringar till den föreslagna
sammanslagningen.
Vi undrar till exempel över formuleringen ´bedöms bidra´. Hur har
man kommit fram till den bedömningen och utifrån vad. Hur tänker
man att en sammanslagning gagnar personal, medborgare och
brukare.
Vi socialdemokrater tycker det är viktigt att medborgarna ges
möjlighet till inflytande och delaktighet även mellan valen. Vi vill
ha en stad där vi med tydliga politiska beslut i nära samverkan med
boende i områdena och personalen i verksamheterna utvecklar vår
stad.
Stadsdelsnämndsreformen beslutades i kommunfullmäktige av sju
partier och infördes i mitten på 90-talet. Av dagens partier var det
endast moderaterna som var emot. Ett viktigt syfte med reformen
var att ge förutsättningar för att stärka demokratin där lokala
politikerna skulle föra dialog och lyssna in medborgares synpunkter
och idéer.
Sedan införandet har stadsdelsnämndernas antal genom
sammanslagningar minskat från 24 till dagens 14 nämnder och den
största stadsdelsnämnden idag har ca 120 000 invånare. Ansvaret
för verksamhetsområden, såsom grundskola, bibliotek och
snöröjning, har lyfts bort från stadsdelarna och ligger idag på
central nivå.
År 2017 lade moderaterna i opposition ett förslag om att minska
antalet stadsdelsnämnder från 14 till 5. Stadens ledande tjänstemän
uttalade då att denna reform skulle ha mycket stor påverkan på
verksamheterna och den lokala demokratin och påpekade att det
behövs en utförlig utredning innan några förändringar bör ske. Trots
att vare sig någon utredning eller risk- och konsekvensanalys gjorts
har moderaterna nu fått med sig resten av den borgerliga
majoriteten på att minska antalet stadsdelar genom en
sammanslagning av Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen.
Konsekvensen av detta blir att man flyttar besluten längre bort från
medborgarna och försvårar för dem att göra sin röst hörd i frågor
som rör deras vardag.
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Vi är oroade över den utveckling vi nu ser med färre och större
stadsdelsförvaltningar och där moderaterna, för att spara pengar,
beslutar om en sammanslagning utan en ordentlig
konsekvensbedömning av hur sammanslagningen påverkar
verksamheter eller den lokala demokratin. Av erfarenhet har vi sett
att i stora stadsdelsförvaltningar skapas ofta större personalgrupper
som kan vara svåra att leda, med ökade arbetsmiljöproblem som en
följd. En bra arbetsmiljö för personalen är i sin tur en förutsättning
för att kunna erbjuda bra service till medborgarna.
Vi hoppas att den styrande majoriteten kan ge ett tydligt besked om
att stadsdelsnämnderna blir kvar och att inga ytterligare planer finns
på att öka avståndet mellan politiker och medborgare."
Handlingar i ärendet
 HL 2019/543-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Samgående mellan Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
 HL 2019/543-1 Remissbrev - Samgående mellan Älvsjö och
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
 HL 2019/543-1.1 Remissunderlag - Samgående mellan
Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (SLK
tjut)
 HL 2019/543-1.2 Remissunderlag - Samgående mellan
Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (Bilaga)
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§9
Strategi för att minska risken för att barn, unga och unga
vuxna dras in i kriminalitet
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2019/514

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i budget 2019 beslutat att socialnämnden i
samarbete med kommunstyrelsen ska ta fram en strategi för hur
staden kan minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i
kriminalitet. Strategin syftar till att skapa förutsättningar för ett
strukturerat, kontinuerligt och långsiktigt arbete för att minska
risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.
Förvaltningen är positiv till förslaget.
Förslag till beslut
Henrik Åkerlind (SD) föreslog att ärendet skulle återremitteras.
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Johan Vesterlund (C),
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) föreslog att
ärendet skulle avgöras idag.
Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet
idag och fann att nämnden beslutat att avgöra ärendet idag.
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Johan Vestrlund (C),
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) föreslog
därefter 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.
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Reservation
Henrik Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"Att nämnden återremitterar förslaget om strategi för att minska
risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.
Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna anser att denna strategi står sig kraftlös i
förhållande till de allvarliga problem som stadsdelen står inför. I en
tid då kriminella öppnar eld mot vanliga medborgare på stadens
gator behöver Stockholm handlingskraftiga och effektiva lösningar
som ger resultat nu. Vi anser att staden ska arbeta förebyggande,
men vill understryka att det krävs skyndsamma lösningar.
Strategin understryker att män står för en större andel av
brottsligheten än vad kvinnor gör, men undviker att nämna att
invandrare är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken. Detta
framträder framförallt i fråga om hederskultur, där det i regel är
personer med utländsk bakgrund som upprätthåller kvinnofientliga
strukturer och därmed bör stå i centrum för insatserna.
Sverigedemokraterna invänder också mot att politiker ska inskränka
i barns utveckling och könsidentitet, och föreslår därför att arbetet
gällande att förhindra könsnormer stryks ur strategin.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att
strategin återremitteras för att nämnda faktorer ska kunna tas med
och ligga till grund för beslutsfattandet."
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett
särskilt uttalande.
"Vi ser mycket positivt på majoritetens vilja att prata mer
förbyggande arbete för stadens barn och unga och förstärkt
samverkan, men ställer oss frågande till hur strategin ska kunna
efterlevas utan målsättningar och tillkomna resurser och en redan
allt för ansträngd budget i stadsdelarna. Strategin skulle behöva
omarbetas så att mål kan tillföras och nämnders ansvarsfördelning
tydliggörs.
Det övergripande målet för strategin är att alla pojkar och flickor,
unga män och kvinnor ska ges jämlika förutsättningar för en god
framtid utan våld och kriminalitet. Värt att nämna i sammanhanget
är att strategin i huvudsak behandlar kriminalitet medan det faktum
att vuxnas våld mot barn torde vara ett mycket mer vanligt
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förekommande problem (44 % av barnen i Sverige uppges ha varit
utsatta för våld av en vuxen någon gång) än kriminalitet. Samtidigt
som våld mot barn är en avgörande faktor varför man som ung dras
in i kriminella nätverk. Stadens barn och ungdomsvård hade förra
året över 28 000 anmälningar om barn som misstänks fara illa att
hantera, jämfört med ca 17 000 år 2014. Ca 56 % av dessa
anmälningar utreddes förra året varav över 16 000 barn i Stockholm
omfattades av en barnavårdsutredning där socialtjänsten bedömde
att oron behövde utredas vidare. Skillnaderna mellan stadsdelarna är
stora men resurserna inom myndighetsutövningen är idag mer än
ansträngda. De relevanta arbetssätt och metoder som staden redan
idag arbetar med behöver mer resurser för att inte bara förbli goda
intentioner i strategin. En del finansieras idag av den sociala
investeringsfonden, som nu behöver permanentas. Kön till
föräldrautbildningen behöver minska och resurserna till de sociala
insatsgrupperna behöver öka.
Om målet med strategin ska uppnås behövs inte enbart rapporter till
kommunfullmäktige utan snarare en politik som tar ojämlikheterna i
Stockholm på allvar. Bostadssituationen, tillgången till arbete,
förskola, en bra skolgång och en meningsfull fritid ligger enligt
forskning till stor grund för barn och ungas möjlighet till en fullgod
framtid och där saknar vi ambitioner från majoriteten. Den politik
som förs med borttagande av mål om att öka inskrivningsgrad i
förskolan, nedskärningar, ombildningar, underskott i
stadsdelsnämnderna, indragna timmar på kulturskolan och
besparingar på fritidsverksamheten är kontraproduktivt till den nu
framtagna strategin.
Strategin uppmanar socialtjänsten att t.ex. använda sig av
polisförhör mer för barn och unga som inte är straffmyndiga och att
allvarssamtal ska hållas med unga inom 48 timmar när de misstänks
för brott, något som idag redan används när socialtjänsten bedömer
det nödvändigt. Bedömningen om eventuella polisutredningar för
icke straffmyndiga barn är en fråga för professionen och ej för
politiken. Allvarssamtalen innebär dessutom att resurser tas i
anspråk i den redan ansträngda barn och ungdomsvården vilket gör
det särskilt olyckligt att inte ytterligare resurser tillförs. Det är inte
realistiskt att ge socialtjänsten utökat uppdrag utan att tillföra
utökade resurser. Den rödgrönrosa majoriteten la mycket vikt och
resurser vid att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterare under
förra mandatperioden vilket gav goda resultat, något vi ser riskerar
att förstöras nu med en alltmer ansträngd budget. Vi anser att
politiken ska ge rätt förutsättningar till professionerna som berörs
av strategin för att de ska kunna utföra sitt uppdrag och lämna det
sociala arbetet med dess bedömningar åt de som kan.
Det är hög tid att satsa på det socialt förebyggande arbetet och
prioritera stärkta resurser framför skattesänkningar för att fånga upp
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unga i riskzonen. Vi anser att staden ska ha en sammanhållen politik
för att minska ojämlikheten vilket också stoppar kriminellt inflöde.
Annars kommer inte en strategi som denna göra varken till eller
från utan snarare bli en pappersprodukt som styr resurserna bort
från de som behöver de områden som behöver det mest."

Handlingar i ärendet
 HL 2019/514-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Strategi
för att minska risken för unga att dras in i kriminalitet
 HL 2019/514-1 Remissbrev - Strategi för att minska risken
för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet
 HL 2019/514-1.1 Remissunderlag - Strategi för att minska
risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet
(SoN prot utrdrag)
 HL 2019/514-1.2 Remissunderlag - Stockholms stads
strategi för att minska risken för att barn unga och unga
vuxna dras in i kriminalitet (SoN bilaga)
 HL 2019/514-1.3 Remissunderlag - Strategi för att minska
risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet
(SoN tjut)
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§ 10
Objekt- och anhöriganställningar inom ledsagar- och
avlösarservice
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2019/512

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
I stadens budget år 2017 fick socialnämnden i uppdrag att utreda
objekt- och anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice
inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. I
utredningen konstaterades brister gällande insyn, dokumentation
och uppföljning i ärenden där anhöriga var anställda jämfört med
övriga ärenden. Socialnämnden föreslår att staden ska begränsa
möjligheterna till att anhöriga anställs som avlösare eller ledsagare.
Förvaltningen är positiv till den modell som socialnämnden
föreslår.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 HL 2019/512-3 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande Objektsoch anhöriganställningar
 HL 2019/512-1 Remissbrev - Objekt- och
anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice
 HL 2019/512-1.1 Remissunderlag - Objekt- och
anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice (SoN
protokollsutdrag)
 HL 2019/512-1.2 Remissunderlag - Objekt- och
anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice (SoN
Bilaga)
 HL 2019/512-1.3 Remissunderlag - Objekt- och
anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice (SoN
tjut)
 HL 2019/512-2 Synpunkter från rådet för
funktionshinderfrågor - Objekt- och anhöriganställningar
inom ledsagarservice och avlösarservice
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§ 11
Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2019/558

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och översänder det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stadens nya miljöprogram för 2020-2023 lyfter fram sju
prioriterade mål inom ämnet hållbar utveckling. Programmet är ett
paraplydokument för en rad andra handlingsplaner, bland annat
kemikalieplanen och klimathandlingsplanen. Förvaltningen ställer
sig positiv till programmet och föreslår ytterligare några mål, bland
annat vad gäller luftkvalitet och cirkulär ekonomi. Förvaltningen
föreslår att en förkortad version av miljöprogrammet tas fram
utöver det fullständiga dokumentet.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Johan Vesterlund (C)
och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett
förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
"Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.
samt att därutöver anföra följande.
Vi välkomnar det efterlängtade miljöprogrammet för åren 20202023. Klimatomställningen måste mötas med en radikal politik för
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att minska vår miljöbelastning och vårt uttag av jordens resurser.
Stockholm är idag en av få städer vars utsläppsminskningar och
ambitioner ligger i linje med FN:s 1,5-gradersmål. Vi ska fortsätta
vara världsledande, inspirera till klimatomställning och sprida goda
exempel från en stad som ligger i framkant. Det kräver samarbete
mellan samhällsaktörer, näringsliv, civilsamhälle och medborgare.
Vi beklagar att stadens miljöprogram, som ska gälla från år 2020,
kommit så sent att målsättningarna och indikatorerna inte kan föras
in i stadens budget för samma år, eftersom programmet kommer
efter att budgeten redan är beslutad i kommunfullmäktige. Vi har
länge vetat att ett nytt miljöprogram behövdes tas fram och bli klart
i tid för att synkas med budgeten under år 2019. Denna försening
innebär i praktiken ett förlorat år för stadens klimatarbete. Det är
mycket allvarligt.
Vi vill i likhet med remissvaret från stadens råd för Agenda 2030
framhålla kopplingen till den sociala dimensionen av hållbar
utveckling. Olika grupper i samhället drabbas olika hårt av miljöoch klimatproblem och politiken för att möta klimatproblemen
måste gå hand i hand med en aktiv politik för jämlikhet och
jämställdhet. Agenda 2030-rådet skriver: Starka insatser i
miljöpolitiken och högre klimatambitioner kan, rätt utformat, bidra
till att minska olika klyftor i staden som mellan män och kvinnor,
stadsdelar och inkomstgrupper. På samma sätt kan insatser för att
minska klyftor vara viktiga för att klara av att göra tillräckliga
åtgärder för att nå de uppsatta målen. Detta är viktigt och bör
hörsammas i det fortsatta arbetet med programmet.
Även ekonomiska aspekter saknas i miljöprogrammet. De
föreslagna åtgärderna bör kompletteras med uppskattningar av vad
de kommer att kosta. Det blir då tydligt vilka åtgärder som ger
störst utsläppsminskningar för varje använd krona. Dessutom
tydliggörs att vissa utsläppsminskningar leder till direkta
besparingar, så som energieffektiviserande åtgärder.
Agenda 2030-rådet uppmanar i sitt remissvar staden att sätta vad de
kallar aspiratoriska mål, det vill säga tydliga och uppföljningsbara
mål som staden arbetar för att nå men som kräver insatser av flera
aktörer än staden. Vi håller med om att detta skulle vara ett bra
inslag i miljöprogrammet och föreslår att programmet kompletteras
med sådana mål, till exempel att inga fossila drivmedel ska säljas
inom stadens gränser från år 2030 och att Bromma flygplats ska
läggas ner senast år 2038.
Samtliga ärenden som beslutas i ett politiskt organ i Stockholms
stad bör innehålla en klimatkonsekvensanalys. På så sätt framgår
det av beslutsunderlagen om förslaget kommer att leda till ökade
eller minskade utsläpp."
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Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Stadsdelsnämnden har mottagit Miljöprogram för Stockholm
2020-2023 på remiss.
Sverigedemokraterna anser en god närmiljö vara av största vikt för
att garantera stockholmarna en god livskvalité och möjligheter till
rekreation.
Vi sverigedemokrater anser även att de satsningar som görs ska vara
så kostnadseffektiva som möjligt för att maximera värdet i varje
spenderad skattekrona. Med anledning av detta ser vi negativt på
dyra och verkningslösa åtgärder, i synnerhet inom den egna
organisationen, som knappt påverkar på marginalen. En avsevärt
mer kostnadseffektiv åtgärd är internationella klimatinvesteringar i
länder som inte kommit lika långt i sitt arbete som Stockholm och
Sverige.
Sverigedemokraterna delar ambitionen om att den egna
organisationen bör eftersträva att bli klimatneutral, men vill
understryka vikten av ett helhetsperspektiv för att inte i utbyte
försumma stockholmarnas behov på andra områden.
Vi anser att politiken bör ha en pragmatisk hållning till de
samhällsproblem vi ser för att undvika att nya uppstår."

Handlingar i ärendet
 HL 2019/558-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Miljöprogram 2020-2023
 HL 2019/558-1 Remissbrev - Nytt miljöprogram för
Stockholm 2020-2023
 HL 2019/558-1.1 Remissunderlag - Nytt miljöprogram för
Stockholm 2020-2023 (Bilaga)
 HL 2019/558-1.2 Remissunderlag - Nytt miljöprogram för
Stockholm 2020-2023 (SLK tjut)
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§ 12
Klimathandlingsplan 2020-2023
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2019/560

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Den nya klimathandlingsplanen för 2020-2023 har som mål att
Stockholms stad ska vara en fossilfri organisation år 2030 och att
hela staden ska vara fossilfri och klimatpositiv år 2040.
Förvaltningen ställer sig positiv till klimathandlingsplanen. Planen
är ambitiös på valda områden, dock utelämnas några växthusgaser
vilket kan vara problematiskt.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Johan Vesterlund (C)
och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett
förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
"Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt
att därutöver anföra följande.
Vi välkomnar klimathandlingsplanen för åren 2020-2023.
Klimatomställningen måste mötas med en radikal och progressiv
politik för att minska vår miljöbelastning och vårt uttag av jordens
resurser. Stockholm är en av få städer vars utsläppsminskningar och
ambitioner ligger i linje med FN:s 1,5-gradersmål. Vi måste
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fortsätta vårt klimatarbete i hög takt för att fortsätta vara
världsledande, inspirera till klimatomställning och sprida goda
exempel. Det behöver göras i samarbete mellan samhällsaktörer,
näringsliv, civilsamhälle och medborgare.
Vi beklagar att stadens klimathandlingsplan, som ska gälla från år
2020, kommit så sent att målsättningarna och indikatorerna inte kan
föras in i stadens budget för samma år, eftersom programmet
kommer efter att budgeten redan är beslutad i kommunfullmäktige.
Vi har länge vetat att ett nytt miljöprogram behövdes tas fram och
bli klart i tid för att synkas med budgeten under år 2019. Denna
försening riskerar i praktiken att leda till ett förlorat år för stadens
klimatarbete. Det är mycket allvarligt.
Vi vill i likhet med remissvaret från stadens råd för Agenda 2030
framhålla kopplingen till den sociala dimensionen av hållbar
utveckling. Olika grupper i samhället drabbas olika hårt av miljöoch klimatproblem och politiken för att möta klimatproblemen
måste gå hand i hand med en aktiv politik för jämlikhet och
jämställdhet.
Även ekonomiska aspekter saknas i handlingsplanen. De föreslagna
åtgärderna bör kompletteras med uppskattade kostnader. Det blir då
tydligt vilka åtgärder som ger störst utsläppsminskningar för varje
använd krona. Dessutom tydliggörs att vissa utsläppsminskningar
leder till direkta besparingar, så som energieffektiviserande
åtgärder.
I handlingsplanen står att staden med dess infrastruktur och ägande
av cirka tio procent av byggnadsbeståndet utgör en unik plattform
för utveckling av näringslivets smarta miljötekniska lösningar. Det
är en stor styrka och innebär att när staden satsar på exempelvis
energieffektivisering får det stor effekt. På så sätt hänger de
blågrönas planerade utförsäljningar ihop med klimatfrågan. För
varje utförsäljning minskar stadens möjlighet att vara drivande i
klimatarbetet.
Vägtransporterna står för cirka 40 procent av Stockholms totala
utsläpp av växthusgaser och bilanvändningen ökar. Utsläppen från
transporterna måste minska drastiskt och det är ett av de viktigaste
områdena i klimatarbetet. Det akuta läget avspeglas inte i
handlingsplanens avsnitt Åtgärder inom transportsektorn där det
istället hänvisas till att en ny handlingsplan för minskade
koldioxidutsläpp från vägtrafiken tas fram.
För att fler ska välja att åka kollektivt istället för att ta bilen, krävs
åtgärder för att minska bilismen där kollektivtrafiken är ett
alternativ. Trafikkontoret har tagit fram en trafikplan för city som
innehåller sådana förslag. Trafikplanen för city måste antas och fler
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trafikplaner för ytterligare områden måste tas fram snarast.
Ett annat mycket viktigt område i klimatarbetet är flygtransporterna.
Det är allvarligt att Stockholm låter våra skattebetalare
subventionerar flygtrafiken och ökande klimatutsläpp. Genom att
staden inte tar ut full kostnad av flyget kan biljettpriser hållas nere
och därmed gynnas exempelvis inrikesflyget på bekostnad av tåg
och annan kollektivtrafik. Denna subventionering måste upphöra.
Avsnittet Åtgärder inom energianvändning för värme och kyla inom
bebyggelsen blandar åtgärder gällande energianvändning med
åtgärder gällande energiproduktion i så hög grad att det blir svårt att
veta om utsläppsminskningarna kommer från minskad användning
eller ökad lokal produktion. Det skapar otydlighet i styrningen och
avsnittet behöver därför arbetas om så att det tydligt framgår vad
som rör energianvändning och vad som rör energiproduktion.
En stor del av klimatpåverkan kommer också från den mat vi äter.
För att klara mål om minskade utsläpp från maten måste vi
tillsammans ta ansvar för hur vi gemensamt kan erbjuda
klimatsmarta måltider i våra offentliga verksamheter. Enligt stadens
matstrategi ska en modell tas fram för att beräkna, följa upp och
redovisa miljö- och klimatpåverkan från stadens måltider. Med en
sådan modell kan staden ställa samordnade krav i upphandlingar
och ta fram relevanta mål och indikatorer. Att denna modell inte
blivit klar i tid för att ta fram indikatorer till budgeten för år 2020,
men nu inte heller i tid för att tas med i klimathandlingsplanen, är
allvarligt. Varje försening är ett misslyckande i arbetet med att
komma tillrätta med en vår tids största samhällsfrågor."
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Stadsdelsnämnden har mottagit Klimathandlingsplan 2020-2023 på
remiss.
Sverigedemokraterna instämmer om att Stockholm bör vara ett
föredöme gällande klimatarbetet och skapandet av en hållbar
utveckling. Vi vill dock understryka att åtgärder kopplat till detta
arbete bör analyseras med utgångspunkt i sin kostnadseffektivitet
och påverkan på stockholmarnas vardag. Att det ska föreligga tvång
på företag och stockholmare att anpassa sig till privatekonomiskt
kostsamma åtgärder är fel väg att gå för att utveckla både
Stockholm och stadens klimatåtgärder.
Att bostadsbristen, och därmed den ökade trångboddheten i staden,
presenteras som något positivt vänder vi oss emot.
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Vi anser att klimatinsatser bör göras där de har störst effekt per
satsad krona, vilket innebär att internationella klimatinvesteringar
som minskar utsläppen från de största utsläppsländerna bör
prioriteras. Att genomföra dyra, men i praktiken verkningslösa
klimatinsatser när mer kostnadseffektiva alternativ står till buds är
inte att ta ansvar skattebetalarnas pengar.
Sverigedemokraterna vill se en klimatpolitik baserad på
kostnadseffektivitet och respekt för invånarnas behov i deras
vardag."
Handlingar i ärendet
 HL 2019/560-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Klimathandlingsplan 2020-2023
 HL 2019/560-1 Remissbrev - Klimathandlingsplan 20202023
 HL 2019/560-1.1 Remissunderlag - Klimathandlingsplan
2020-2023 (Bilaga)
 HL 2019/560-1.2 Remissunderlag - Klimathandlingsplan
2020-2023 (SLK tjut)
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§ 13
Kemikalieplan 2020-2023
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2019/537

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stadens nya kemikalieplan för 2020-2023 ska bidra till målet Ett
giftfritt Stockholm. Målet är att fasa ut och ersätta skadliga
kemikalier och gifter från staden. Fokus ligger också på att skydda
särskilt känsliga grupper som exempelvis barn. Förvaltningen ställer
sig positiv till kemikalieplanen men konstaterar att det behövs
kompetensstöd i vissa frågor.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 HL 2019/537-2 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande Förslag till
ny kemikalieplan 2020-2023
 HL 2019/537-1 Remissbrev - Förslag till ny kemikalieplan
2020-2023 för Stockholm stad
 HL 2019/537-1.1 Remissunderlag 1 - Förslag till ny
kemikalieplan 2020-2023 för Stockholm stad
 HL 2019/537-1.2 Remissunderlag 3 - Förslag till ny
kemikalieplan 2020-2023 för Stockholm stad
 HL 2019/537-1.3 Remissunderlag 2 - Förslag till ny
kemikalieplan 2020-2023 för Stockholm stad
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§ 14
Förslag till detaljplan för del av fastigheten
Telefonfabriken 1
Svar till stadsbyggnadskontoret
HL 2019/531

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar den till stadsbyggnadskontoret som
svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Planförslaget innebär inga nya byggnader utan endast att befintliga
byggnader från fler användningsområden samt att skolan får en
större skolgård. Förvaltningen ställer sig positiv till att befintliga
byggnader kan nyttjas bredare samt att skolan får en större skolgård.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 HL 2019/531-4 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Förslag till
detaljplan Telefonfabriken 1
 HL 2019/531-2 Samrådsbrev - Förslag till detaljplan för del
av fastigheten Telefonfabriken 1
 HL 2019/531-1 Planbeskrivning - Förslag till detaljplan för
del av fastigheten Telefonfabriken 1
 HL 2019/531-3 Plankarta - Förslag till detaljplan för del av
fastigheten Telefonfabriken 1

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 13/2019
Sida 42 (57)
2019-12-19

§ 15
Förslag till detaljplan för Dragningslistan 3
Svar till stadsbyggnadskontoret
HL 2019/545

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och skickar det vidare till stadsbyggnadskontoret
som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett fyra
våningar högt flerbostadshus med 32 lägenheter på en redan
befintlig fastighet på Hägerstensåsen. Förvaltningen ställer sig
positiv till förslaget, speciellt idén om att anlägga sedumtak för
hantering av dagvatten och förstärkning av den biologiska
mångfalden.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.
"När ytterligare förtätningar görs i ett redan mycket förtätat
bostadsområde som Hägerstensåsen bör hänsyn tas till vilka
bostäder som behövs i området. Hägerstensåsen har redan en
mycket stor dominans av smålägenheter. Det som behövs i området
är större lägenheter så att barnfamiljer kan bo kvar i området, inte
en förtätning med ett hus som domineras av mycket små lägenheter
om 35 kvm vardera. Bostäderna bör också upplåtas med hyresrätt
då omfattande omvandlingar av hyresrätter till bostadsrätter redan
skett i området."
Handlingar i ärendet
 HL 2019/545-4 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Förslag till
detaljplan för Dragningslistan 3
 HL 2019/545-2 Samrådsbrev Detaljplan Dragningslistan 3
 HL 2019/545-1 Planbeskrivning Detaljplan Dragningslistan
3
 HL 2019/545-3 Plankarta Detaljplan Dragningslistan 3
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§ 16
Protokoll från pensionärsrådet
HL 2019/3

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av
pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2019/3-25 Protokoll från pensionärsrådet 11 december
2019
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§ 17
Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
HL 2019/4

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av rådet för
funktionshindersfrågors synpunkter och lägger protokollet till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2019/4-22 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
12 december 2019
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§ 18
Protokoll från förvaltningsgruppen
HL 2019/5

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2019/5-24 (Signerad) Protokoll från förvaltningsgruppen
10 december 2019
 HL 2019/5-23 (Signerad) Protokoll från förvaltningsgruppen
26 november 2019 - Verksamhetsplan och budget 2020
 HL 2019/5-23.1 Bilaga 1 Vårdförbundets yrkande inför VP
2020
 HL 2019/5-23.2 Bilaga 2 Svar från arbetsgivaren på
Vårdförbundets yrkande inför VP 2020
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§ 19
Anmälan av månadsrapport för november
HL 2019/9

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan av
månadsrapporten för november 2019 till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2019/9-16 Månadsrapport för november 2019
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§ 20
Anmälan av delegationsbeslut
HL 2019/8

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen
av delegationsbeslut till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2019/8-24 Rapport över delegationsbeslut 2019-11-11
till 2019-12-04
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§ 21
Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning
Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden.
Sortering av matavfall
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 10 november 2019, HL 2019/547
Förvaltningens svar daterat 2 december 2019 bilades.
Uttalanden från Synskadades riksförbund
Inkom 13 november 2019, HL 2019/550
Synpunkter på neddragningar för träfflokalerna Tora och
Kravatten
Inlämnad på sammanträde 19 december 2019, dnr HL 2019/623
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§ 22
Anmälan av rapporter, diarieförda ärenden samt
balanslista
HL 2019/562

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2019/562-1 22 A Rapporter till nämnden
 HL 2019/562-2 22 B Rapport över diarieförda ärenden för
perioden 2019-11-11 till 2019-12-03
 HL 2019/562-3 22 C Balanslista över nämndärenden 2019
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§ 23
Nämndens och förvaltningens frågor
Arbetsmiljön för socialsekreterare och
biståndsbedömare
Maria Ljuslin m.fl. (V) lade fram en skrivelse om arbetsmiljön för
socialsekreterare och biståndsbedömare. Dnr HL 2019/619
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till
förvaltningen för beredning.
__________________________
Förkortade tidsfrister vid utskrivning efter sjukhusvård
Maria Ljuslin m.fl. (V) lade fram en skrivelse om förkortade
tidsfrister vid utskrivning efter sjukhusvård. Dnr HL 2019/620
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till
förvaltningen för beredning.
__________________________
Stadsdelsdirektörens information
Ny organisationsstruktur
Gunilla Davidsson informerade om nya avdelningar och ny stab
från 1 januari. Avdelningarna för administration
och samhällsplanering ersätts av två nya avdelningar. Avdelningen
för ekonomi, samhällsplanering, lokal och park med Alex Baena
som avdelninsgchef. Avdelningen för HR, IT och innovation med
avdelningschef Mette Sundqvist. En ny stab inrättas närmast
stadsdelsdirektören.
Projektarbete med ny stadsdelsförvaltning
En styrgrupp för projektarbetet har inrättats med projektledare Lisa
Cadenius. Projektet pågår 1 januari–31 augusti 2020. Gunilla
Davidsson tillträder som stadsdelsdirektör i Älvsjö från 1 januari.
Toni Mellblom och Marja Kammouna tillförordnas för delar av
socialtjänsten, respektive äldreomsorgen i Älvsjö.
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Borttagen på grund av sekretess
HL 2019/581
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§ 25
Borttagen på grund av sekretess
HL 2019/588
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§ 26
Borttagen på grund av sekretess
HL 2019/589
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§ 27
Borttagen på grund av sekretess
HL 2019/590
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§ 28
Borttagen på grund av sekretess
HL 2019/591
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§ 29
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
Anmäldes sociala delegationens protokoll från 12 december 2019.

