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§1
Val av justerare och dag för justering
Fastställande av dagordning
Ordföranden Abit Dundar (L) öppnade mötet.
Abit Dundar (L) och Maria Ljuslin (V) utsågs att justera dagens
protokoll. Justering sker 28 april 2020.
Dagordningen godkändes.
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§2
Underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023
HL 2020/35

Beslut
1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens förslag till underlag för budget 2021 med
inriktning för 2022 och 2023.
2. Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för
fortsatt beredning.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har i underlaget redovisat en övergripande och
sammanfattande analys av verksamhetens utveckling de kommande
åren. Underlaget beskriver trender, utvecklingstendenser,
lagförslag, strukturella frågor och demografiska förändringar,
effekterna av dessa samt eventuella åtgärder.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Lara Siadat (MP),
Johan Vesterlund (C) och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden
skulle ställa sig bakom det.
Eva Fagerhem (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 (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
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"-att stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till budget och
verksamhetsplan för 2021 med inriktning 2022 och 2023
-att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till
nämnden med en verksamhetsplan i överensstämmelse med vad
som anförs i Vänsterpartiets förslag till beslut samt i enlighet med
Vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige
Vänsterpartiet vill i övrigt anföra:
Vi har full förståelse för att budgetunderlaget inte har kunnat väga
in erfarenheter av corona-pandemin, men utgår från att en första
analys presenteras före sommaren så att verkningsfulla åtgärder mot
de mest flagranta bristerna inom exempelvis äldreomsorgen kan tas
in i budget 2021. Nu när vi står mitt upp i krisen ska all kraft
självklart läggas på att begränsa smittspridningen och skydda våra
äldre och andra riskgrupper. När den akuta krisen har avklingat
krävs dock en genomgripande analys av hur staden har hanterat
krisen och hur de strukturella förutsättningarna för stadens
verksamheter har påverkat möjligheterna att klara de allvarliga
påfrestningar som pandemin har medfört. Av det vi hittills har sett
behöver analysen inkludera segregationen, bostadspolitiken,
personalpolitiken och inte minst stadens rådighet över
välfärdsverksamheter som finansieras med kommunala resurser.
Förvaltningen framhåller i underlaget olika områden där det
kommer att behövas mer resurser för att kunna klara de behov som
finns i stadsdelen.
Ett tydligt exempel är läget inom individ- och familjeomsorg samt
läget inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen har svårt att utveckla dessa områden och möta
behovet inom stadsdelen inom beslutad budget. Dessa områden
hade stort underskott redan under 2019. Extra oroande är att det
främst är inom Barn- och ungdomsenheten som underskottet är som
störst.
Förvaltningen arbetar mycket positivt med att motverka mörkertalet
av våld i nära relationer, vilket de påvisar medför ökade kostnader.
Ökade tilldelade resurser till individ- och familjeomsorg ger också
ökade resurser till barn- och unga. Det är mycket viktigt att resurser
tilldelas till dessa verksamheter, inte minst i detta pressade läge.
Det är tydligt att majoritetens budget vill anpassa och pressa in
verksamheternas behov efter majoritetens budgetram istället för att
anpassa budgetramen efter behoven.
Vi hoppas att den styrande majoriteten tar till sig detta och förstår
att det inte räcker med att prata om att man ska satsa på kommunens
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kärnverksamhet, vilken stadsdelsnämnden i storutsträckning
ansvarar för, utan att det också kräver mer resurser.
Inför höstens budget anser vi det är särskilt viktigt att prioritera
individ- och familj, äldreomsorg och förskolan.
När det gäller SHIS anser Vänsterpartiet att boendetiden för
tillfälliga boenden behöver anpassas till rådande bostadssituation.
Det är inte rimligt att räkna med att hitta ett annat stadigvarande
boende inom fem år med tanke på bostadssituationen i Stockholm.
Inte minst bör den svåra situationen ses ur ett barnperspektiv så
flertalet av de boende är barnfamiljer.
Vi beklagar också lokalbristen i staden, inte minst i vår stadsdel.
Efter den grönblå majoriteten kom till makten har vi sett en olycklig
utveckling där inte minst lokaler och satsningar till föreningar och
kulturverksamheter kraftigt nedprioriterats.
Stadsdelsnämnderna behöver vidare få mer av sin budget i fasta
anslag istället för att ha projektfinansiering. I underlaget framgår att
stor del av arbetet med föräldraskapsgrupper, hembesöksprogram
och annat individuellt förstärkt föräldrastöd är projektfinansierat
vilket medför utmaningar på längre sikt vad gäller
anställningsvillkor, prioriteringar och ett långsiktigt
utvecklingsarbete.
Viktigt att staden satsar resurser på kompetensförsörjning, det
framgår i underlaget att det finns stora behov av
kompetensförsörjning inom exempelvis hemtjänst, äldrevård och
förskola. På Vänsterpartiets initiativ avsatte vår tidigare rödgrönrosa
majoritet 200 mnkr till en kompetensutvecklingsfond, och över
tiotusen medarbetare inom framförallt välfärdsverksamheterna fick
möjlighet till efterlängtad och angelägen kompetensutveckling.
Slutligen vill vi framhålla behovet av stadens stöd till
arbetssökande. Förvaltningen skriver att en förändrad statlig
arbetsmarknadspolitik i och med omstruktureringen av
arbetsförmedlingen kan innebära ett större kommunalt ansvar att
ordna insatser för vissa arbetssökande, vilket kan komma att leda
till ökade kostnader. Vi vill påpeka att detta i kombination med en
redan dämpad ekonomisk utveckling som nu har följts av många
varsel och många branscher som har det svårt till följd av coronapandemin är det viktigt att staden tar ett övergripande ansvar för
arbetsmarknadsfrågorna och att stadsdelarna får tillräckliga resurser
för att möta troligtvis många fler arbetssökande.
Avsnittet äldreomsorg
Coronapandemin har visat på bristerna inom äldreomsorgen. Som
äldreomsorgen är organiserad i Stockholms stad innebär det att de
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som skulle skyddas från smittspridning – de äldsta och sköraste – i
själva verket exponerats för risker. De som är mest sårbara, de som
är sjukast, multisjuka och/eller dementa har störst vårdbehov och
därmed flest insatser. Det är de som har flest vårdkontakter, har
kontakt med flest personal och om denna personal saknar
skyddsutrustning och/eller saknar utbildning och förutsättningar att
sköta sitt arbete på bästa sätt är det dessa äldre som exponeras för
flest risker att bli smittade.
Mycket fokus har varit på smittspridningen inom äldreboendena,
men enligt ´kvarboendeprincipen´ bor numera många äldre med
omfattande vårdbehov kvar i sina hem med omfattande hemtjänst
och också inom hemtjänsten har de med störst vårdbehov flest
vårdkontakter, samtidigt som personal saknat skyddsutrustning
och/eller utbildning. Det är också personalen som står för den
direkta omvårdnaden av de äldre, inte de anhöriga. Besöksförbudet
för anhöriga får negativa konsekvenser, social isolering mår äldre
inte bra av. Speciellt svårt blir det för de dementa.
Vänsterpartiet delar inte förvaltningens uppfattning att ´behovet av
hemtjänst ökar medan behovet av äldreboende minskar´.
Stadsdelsnämnden har i likhet med övriga delar av staden ett stort
antal avslag betr. ansökningar om äldreboende, avslag som i
påfallande hög grad ändras om de överklagas. Vänsterpartiet anser
att stor vikt skall fästas vid de äldres egna önskemål när de ansöker
om äldreboende, utöver fysiskt vårdbehov skall också oro,
ensamhet, demens och hög ålder beaktas.
Äldreomsorgen har länge varit budgetregulator inom socialtjänsten.
Vänsterpartiet vill se ett slut på detta. Vi vill se:
 Mer tid till personalen inom hemtjänsten och äldreboendena
 Slut med detaljstyrningen ner påminutnivå
 Ramtider och möjlighet för de äldre att påverka innehållet i
vården och hur och när detta utförs. Alla är olika som
individer och har olika behov, önskemål och prioriteringar
 Arbetet skall organiseras så att de äldre som har omfattande
vårdbehov får hjälp av så få personal som möjligt. Det
skulle underlätta om hemtjänsten organiserades områdesvis,
då skulle också användandet av dyrbar arbetstid för
transporter mellan brukarna minska
 De som önskar bo kvar i sin egna bostad med stöd från
hemtjänsten skall ha rätt till detta – men de som föredrar
någon form av äldreboende skall också ha den möjligheten
Vidare vill vi framföra att det även under denna utmanande period
är viktigt att ta den psykiska ohälsan på allvar, som nu riskerar att
öka. Alla 70+ är inte aktuella för äldreomsorg och av de yngre
seniorerna är det tvärtom vanligt att de är friska och klarar sig själva
utan hjälp. Fokus bör då ligga på hur minska den sociala isoleringen
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och uppmuntra till utevistelse. Social distans betyder inte isolering
inomhus. Stillasittande inomhus ökar risken för psykisk och social
ohälsa och kan öka risken för exempelvis benskörhet och förvärrad
artros.
Avsnittet förskolan
Likt förvaltningen har vi frågor om den fastslagna budgeten. Vilket
drabbat inte minst förskolan. Majoritetens löften om minskade
barngrupper innan valet har istället resulterat i större barngrupper,
kraftigt minskade resurser till förskolan och ökad samvetsstress
inom arbetslaget.
Det har redan aviserats om anställningsbegränsningar och
inköpsstopp för att klara den snäva budgeten. Vi känner stor oro för
att den påfrestningen kommer ge upphov till både stor
personalomsättning och alltför slimmade förskoleverksamheter. En
utveckling som kommer att försvåra möjligheterna till planeringstid,
möten och raster. Många enheter tvingas nu ta in dyra och
outbildade vikarier när kompetent personal slutar eller flyttas runt.
Vilket ofta blir mer jobb för kvarvarande personal och skapar oro
inte minst för barn med särskilda behov.
Den rödgrönrosa majoriteten kämpade länge för att få in fastanställa
vikarier i enheterna just för att säkerställa stabilitet för
arbetsgruppen och inte minst trygghet och stabilitet för
barngruppen. Vi ställer oss frågande till varför detta initiativ, som
garant för att bibehålla kompetens, togs bort? Svaret är resurser.
Förskolan har allt för länge mötts av effektiviseringar i ena änden
och ökade kvalitetskrav i andra.
Det vi ser nu är att bibehållande av kompetens i arbetslaget innebär
att barngruppernas storlek måste ökas av ekonomiska skäl. För att
ha råd med utbildade förskollärare behöver förskolorna ta in extra
barn. Det är motsägelsefullt att arbeta för förbättrad arbetsmiljö i
förskolan med ökad och bibehållen kompetens samtidigt som vi
lägger besparingskrav på förskolan och därmed ökar
barngruppernas storlek.
Vi ser tydligt att majoritetens budget är otillräcklig och omöjliggör
stora delar av stadens uppsatta mål och blir därmed även ett hot mot
mål i läroplanens viktiga mål. En stramare budget kräver
prioriteringar, det är dags att majoriteten nu påvisar vad i
förskolornas verksamhet som ska prioriteras bort. Mål måste mötas
med en budget som är realistisk. Detta har majoriteten misslyckats
med.
Förskolegårdar
Staden måste sätta upp mål för hur stora förskolegårdarna ska vara
och bör ta fram lekvärdesfaktor för att säkerställa vilka funktioner
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som ska finnas på gårdarna och vilka som eventuellt kan tillgodoses
utanför gården. Vi vill i första hand att det byggs fristående
förskolor, detta för att gårdarna ska bli tillräckligt stora, för att
boende i kvartershus ska få egna gårdar samt för att undvika
konflikter mellan boende och förskolan om gårdsutrymmet. Inte
minst ställer det stora krav på arbetslaget att behöva hänvisa
barngruppen till närliggande parker. Det är ett stort ansvar att
behöva räkna in alla barn i parkerna där det ofta vistas andra
barngrupper. Det är en sak att åka på utflykter med barngruppen och
en annan att dagligen hänvisas till utflykter och allmänna ytor,
oavsett barngrupp och personalstyrka, enkom för att den egna
förskolegården har stora brister eller är otillräcklig. Forskning visar
också på att barn som har en egen förskolegård leker mer aktivt och
utforskande i en trygg miljö än barn som hänvisas till närliggande
parker.
Det är mycket bra att förvaltningen ämnar stärka upp medarbetarnas
kompetens och kunskap om barnkonventionen för att ta in i
undervisningen. Men barnkonsekvensanalyser måste också göras
vid planering och nybyggnation av förskolor och utveckling av
gårdsytor för att säkerställa att barnperspektivet implementerats. Vi
hoppas att arbetet med att involvera rektorer och förskollärare under
utvecklingsarbetet av nya förskolor fortsätter som vi initierade förra
mandatperioden.
För att kunna säkerställa likvärdiga förskolor är förskolepersonalens
möjlighet till kompetensutveckling och goda arbetsvillkor
avgörande.
Vi vill därför se:
 Kraftigt ågädspaket fö minskade barngrupper
 Åerinfö fastanstälda vikarier påenheterna"

Reservation
Eva Fagerhem (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
"1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt
2. Att därutöver anföra
Den skattesänkning som majoriteten i stadshuset beslutade om i
budgeten för 2019 minskade stadens budget med ca 450 mkr
Under verksamhetsåret 2020 kommer stadsdelsförvaltningarna
Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen att gå samman till en gemensam
förvaltning med en gemensam stadsdelsnämnd. Redan innan
Coronakrisen hade båda stadsdelsnämnderna knappa budgetar och
därmed svårt att få pengarna att räcka till. En anledning till detta var
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den skattesänkning som majoriteten i stadshuset beslutade om i
budgeten för 2019 och som minskade stadens budget med ca 450
mkr vilket fortfarande påverkar förutsättningarna för stadsdelarna
och dess olika verksamheter.
Genomgående svårigheter med att uppnå verksamhet inom
given budgetram
Förvaltningen gör ett bra arbete och det är spännande att läsa om
förvaltningens höga ambitioner i verksamhet efter verksamhet.
Samtidigt beskriver man genomgående svårigheter med att uppnå
detta inom given budgetram. Vi undrar också hur majoriteten ska
lyckas uppnå målen med de begränsade ekonomiska resurser som
finns.
Till exempel beskrivs i ärendet att man ser en stor utmaning i att
utveckla verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg samt stöd och service till personer med
funktionsnedsättning då dessa områden under 2019 sammantaget
redovisat underskott. Inom individ- och familjeomsorgen lyfter man
att barn och ungdomsenheten och vuxenenheten står inför att dels
kunna möta de kvalitetskrav som ställs på verksamheten och klara
uppdragen inom given budgetram.
Positivt är att förvaltningen lyfter upp arbetet med jämställdhet till
exempel i samband med handlingsplanen för socialsekreterare och
biståndshandläggare. Som stöd för detta arbete finns stadens
reviderade handlingsplan där frågor om hot och våld och
säkerhetsfrågor införts tillsammans med jämställdhetsfrågan. Det är
fortfarande en stor ekonomisk utmaning att klara förbättringarna
inom ordinarie budget särskilt arbetsbelastning, tillgång till bra
kontorsarbetsplatser, tätt chefsstöd och administrativt stöd.
Det är av största vikt att välfärd, omsorg och förebyggande
arbete prioriteras så att vår stad håller samman, tryggheten
ökar och stockholmare med behov av stöd kan få det även när
behoven sannolikt är större än någonsin
När det gäller förskoleverksamheten är utmaningen att bibehålla en
god kvalitet och samtidigt öka likvärdigheten mellan förskolorna.
Förvaltningen skriver att undervisning enligt läroplanens intentioner
tillsammans med stadens mål för verksamheterna balanseras mot en
för förskolan stramare budget. Detta tillsammans med ett utökat
uppdrag för digitalisering påverkar möjligheten att balansera
förskolan budget med dess uppdrag.
Förvaltningen beskriver ett ambitiöst arbete med nyanländas
integration. Under 2021 kommer ett stort antal hushåll att flytta ut
från SHIS då de har uppnått den maximala boendetiden om fem år.
Detta arbete har försvårats avsevärt i och med den borgliga
majoritetens beslut om att tillåta och uppmuntra omvandling av
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hyresrätter till bostadsrätter i bland annat Västertorp. Som
förvaltningen skriver så finns det en risk att nyanlända familjer går
ut i hemlöshet. Detta kan medföra stora kostnader för förvaltningen
både vad gäller personalresurser och kostsamma tillfälliga boenden.
Brukarna inom Socialpsykiatrin tillhör samhällets mest utsatta
samtidigt som denna verksamhet under lång tid missgynnats i
stadens budget. Förvaltningen beskriver ett pågående arbete med att
modernisera socialpsykiatrins verksamheter för att bland annat
tillgodose de ungas behov. Samtidigt, menar vi, är det viktigt att
bevara kontinuiteten och inte av budgetmässiga skäl gå för fort fram
när det gäller denna grupp. Alternativet kan leda till svåra
konsekvenser för varje brukare.
Viktigt att Barnkonventionen som nu blivit svensk lag
implementeras i alla verksamheter
Förvaltningen lyfter också det faktum att barnkonventionen har
blivit svensk lag och att det ställer ökade krav på att bedöma barnets
bästa. Detta avser beslut och åtgärder som berör barn direkt eller
indirekt och påverkar samtidigt hela förvaltningens arbete, inte
enbart socialtjänsten.
Hur kommer majoriteten säkerställa att stadens miljöprogram
och klimathandlingsplan kan implementeras
Staden har ökat sina ambitioner inom miljöarbetet och precis som
förvaltningen skriver menar vi att det är nödvändigt att skruva upp
klimatambitionerna lokalt och arbeta för att implementera stadens
reviderade miljöprogram inom förvaltningens alla verksamheter.
Detta med målsättningen att stadens organisation ska vara fossilfri
redan 2030. Viktiga delar är bland annat att minska matavfall och
matsvinn samt att arbeta med att fasa ut användningen av plast i
förvaltningens verksamheter.
Äldreomsorgen måste få de resurser som krävs för att äldre ska
kunna garanteras en bra kvalitet med en hög säkerhet och med
bra arbetsvillkor för personalen
Det verksamhetsområde som haft de allra största underskotten både
i vår stadsdel som i många andra stadsdelar är äldreomsorgen.
Ökade behov av hemtjänstinsatser och vård- och omsorgsboende
med inriktning demens innebär ökade kostnader för äldreomsorgen.
Tomgångskostnader för lediga lägenheter i vård- och
omsorgsboenden och servicehus påverkar ekonomin negativt.
Coronakrisen har också drabbat de äldre hårdast.
Vi lever nu i en tid där vi alla måste göra allt för att minska den
pandemi som drabbat världen. I den analys som kommer att göras
när pandemin ebbat ut måste äldreomsorgen vara en av de frågor
som står i centrum. Äldreomsorgen måste få de resurser som krävs
för att äldre ska kunna garanteras en bra kvalitet med en hög
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säkerhet och med bra arbetsvillkor för personalen.
Viktigt att dra lärdom av Coronaepidemin
Stadsdelen bör göra en utredning för att dra lärdom om vad som
gjorts bra och vad som kan utvecklas till framtiden beträffande
hanteringen av nuvarande virusepidemier samt för att dra lärdom
inför kommande virusepidemier. Exempel på detta är utbildning av
personal samt utveckling av lokala team.
Det är ingen hemlighet att vi socialdemokrater haft kritiska
synpunkter på att det borgerliga styret haft för låga ambitioner
under 2019 och 2020. Vår uppfattning är att behoven inte minskar
till följd av pandemin."
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 ser med tillförsikt kring de
verksamhetsområden som ingår i förvaltningen uppdrag i
förhållande till aktuell budget.
Vi anser det nödvändigt, med anledning av den senaste tidens
ekonomiska situation i Sverige och vår omvärld, att en stramare
budget med syftet att värna stadsdelsnämndens kärnverksamhet
förbereds. I en tid då Stockholm Stads finanser ställs på prov, är det
politikens uppgift att göra rätt prioriteringar för att garantera
stockholmarna en trygg vardag.
Sverigedemokraterna anser därför att nya investeringar, inom såväl
fysisk stadsmiljö och generell drift som kan anstå, även bör göra
det. Genom att ta höjd i en försvårad ekonomisk situation tar
stadsdelsnämnden ansvar för att verksamheten fortsatt kan bedrivas
med god kvalité."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/35-1 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande Underlag
for budget 2021 med inriktning 2022
 HL 2020/35-2 Bilaga Klimatinvesteringar 2021-2023
Underlag för budget
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§3
Ny permanent förskola på fastighet Baretten 2
Inriktningsbeslut
HL 2020/170

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i
uppdrag att av Sisab beställa framtagande av en genomförandeoffert
för en ny permanent förskola på fastigheten Baretten 2.
Sammanfattning av ärendet
Sisab ombeds ta fram genomförandehandlingar för en ny permanent
förskolebyggnad på Baretten 2 som ersättning till uttjänt
förskolebyggnad och avvecklad paviljong. Sisabs investeringsutgift
beräknas till ca 68 mnkr och nämndens årshyra uppskattas uppgå till
ca 3,5 mnkr vilket ger en hyra om 24 020 kr per barn.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Eva Fagerhem (S) och Maria Ljuslin (V) anmälde ett särskilt
uttalande.
"Vi ser positivt på att det byggs en ny modern förskola som
uppfyller dagens krav. Däremot ser vi att projektets
investeringskostnader överstiger det mål som är satt i
samverkansavtalet för nyproduktion vilket är oroande. Det
redovisas inte i ärendet hur mycket som investeringskostnaden
överstiger sitt mål i samverkansavtalet.
Det är också positivt att det planeras en stor yta per barn att vistas
på. Vi vill understryka att vi tidigare starkt ifrågasatt att anlägga
konstgräs eller annat material som generar mikroplastutsläpp.
Vi förutsätter att förvaltningen i det framtida planarbetet och
utformningen av uteytor inte använder material som genererar
mikroplastutsläpp."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/170-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Ny
permanent förskola på Baretten 2
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§4
Boendeplan för äldre i region västra söderort 2021 med
utblick mot 2040
HL 2020/86

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner boendeplan för
äldre i region västra söderort 2021 med utblick mot 2040.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningarna Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen och
Älvsjö har enligt uppdrag från äldreförvaltningen gemensamt tagit
fram en boendeplan för äldre 2021 med utblick mot 2040 för
regionen västra söderort. Boendeplanen lämnas till
äldreförvaltningen för vidare samordning av en stadsgemensam
plan. Förvaltningarnas samlade bedömning är att utbudet av vårdoch omsorgsboende kan tillgodose behovet under de närmaste åren.
Det finns en betydande överkapacitet av servicehuslägenheter samt
ett behov av modernisering och upprustning av flera boenden.
Förvaltningarna anser att behovet av upprustning och omställning
prioriteras den närmaste tiden för att möta det framtida behovet av
trygga och anpassade bostäder för äldre. Det finns också ett behov
av att samordna korttidsplatserna för ett bättre resursutnyttjande.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin (V) anmälde ett särskilt uttalande.
"Det var Vänsterpartiet som under förra mandatperioden initierade
arbetet med ett mer systematiskt arbete för boende för äldre, arbetet
omfattade bland annat ett nära samarbete mellan äldrenämnden och
exploateringsnämnden men också med privata byggaktörer. Detta
eftersom vi vet att den demografiska utvecklingen kommer att leda
till en större andel äldre i staden och att det kommer att ställa krav
på olika typer av boende för att möta olika behov för en allt större
grupp äldre. Samt att detta är ett arbete som behöver ledas av
kommunerna och ingenting som kommer att lösas av sig själv, det
är glädjande att se att även nuvarande majoritet fortsatt på den
vägen.
Rörande boende för äldre med psykisk ohälsa anser vi att staden
behöver ta ett kommunövergripande ansvar för dessa boenden, att
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nya profilboenden bör etableras som KÖV – kommunövergripande
verksamhet.
De lokala boendeplanerna för äldre ger ett viktigt underlag för
framtida planering och utbyggnad av olika sorters boenden för
äldre. Det är viktigt att detta underlag får genomslag i
stadsplaneringen och att stadsbyggnadsnämnden och
exploateringsnämnden arbetar för att se till att det behov som lyfts
fram i rapporten tillgodoses inom de givna tidsramarna. För att det
ska vara möjligt så behövs boendeplanerna tas fram i nära
samarbete med dessa nämnder. Framöver skulle det vara önskvärt
att det i de lokala boendeplanerna för äldre framgår hur planeringen
av nya boende för äldre faktiskt ser ut i antal bostäder i olika
kategorier i markanvisningar och detaljplaner i det område som
planen omfattar."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/86-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Boendeplan
för äldre i region västra söderort
 HL 2020/86-3 Bilaga 1 Boendeplanering för äldre i regionen
Västra Söderort 2021
 HL 2020/86-2 Bilaga 2 - Boendeplan tabellmall västra
söderort 2021
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§5
Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2020
HL 2020/173

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att den öppna
fritidsverksamheten för ungdomar inom enheten Ung Fritid deltar i
Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att
uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhet i staden. Den
är också ett verktyg som enheterna kan använda för en
egenutvärdering av sin verksamhet. Utmärkelsen ger samtidigt
staden möjlighet att lyfta fram förebilder och goda exempel.
Förvaltningen föreslår att den öppna fritidsverksamheten för
ungdomar inom enheten Ung Fritid deltar i Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse 2020.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/173-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2020

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2020
Sida 18 (58)
2020-04-23

§6
Utnämning av dataskyddsombud enligt brottsdatalagen
HL 2020/95

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utnämner Jessica
Hillergård från C2 Solutions AB till nämndens dataskyddsombud
enligt brottsdatalagen.
Sammanfattning av ärendet
Brottsdatalagen är tillämplig när nämnden behandlar
personuppgifter för att verkställa vissa straffrättsliga påföljder inom
socialtjänsten. Enligt brottsdatalagen ska nämnden utse ett eller
flera dataskyddsombud som ska kontrollera att nämnden behandlar
personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Förvaltningen
föreslår att nämnden utser samma person som är dataskyddsombud
enligt dataskyddsförordningen till dataskyddsombud enligt
brottsdatalagen.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/95-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Utnämning
av dataskyddsombud enligt brottsdatalagen
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§7
Tillsyn för försäljning av tobak, folköl, elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare
Redovisning 2019 samt tillsynsplan för 2020
HL 2020/132

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisning av
tillsyn 2019 samt tillsynsplan för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter
ansvarar kommunerna och polismyndigheten för tillsynen av
försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter. Socialnämnden
ansvarar för tillståndsgivningen. Stadsdelsnämnden är ansvarig för
tillsyn av försäljning av folköl och e-cigaretter inom sitt geografiska
ansvarsområde. I detta arbete genomförs kontrollköp för att pröva
om åldersgränsen upprätthålls. Vid årets slut hade HägerstenLiljeholmens stadsdelsområde 83 försäljningsställen registrerade i
stadens ärendehanteringssystem. Av dessa ställen säljer 46 folköl,
76 tobak och 10 e-cigaretter. Förvaltningen gör sammantaget
bedömningen att de flesta försäljningsställen uppfyller kraven, men
några anmärkningar har gjorts.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/132-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Tillsyn av
försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter i HägerstenLiljeholmen
 HL 2020/132-2 Bilaga Arbetsplan för folköl och
tobakstillsynen 2020
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§8
Social dumpning
Svar på skrivelse från (S)
HL 2020/75

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån en diskussion i media om social dumpning har Eva
Fagerhem m.fl. (S) ställt frågor till förvaltningen. Förvaltningen
redogör för de riktlinjer och regelverk som berör området och för
förvaltningens arbete med barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden
och hemlösa barnfamiljer som också uppbär försörjningsstöd.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/75-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Social
dumpning svar på skrivelse
 HL 2020/75-1 Social dumping - skrivelse från (S) för
berdning
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§9
Sammanslagningen av Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö
stadsdelsnämnder
Svar på skrivelse från (S)
HL 2020/157

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
En skrivelse från Eva Fagerhem (S) har i en skrivelse önskat
redovisning och svar på frågor hur sammanslagningen av Älvsjö
och Hägersten-Liljeholmen ska kunna ge besparingar med 20 mnkr.
Förvaltningen besvarar skrivelsen med att det blir färre
avdelningschefer och medarbetare i stödfunktionerna, en nämnd i
stället för två samt effektivare lokalanvändning som sammantaget
kommer att minska kostnaderna väsentligt, vilket förbättrar
förutsättningarna för budgethållning. Budgeten kommer att följas
upp noggrant under året.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/157-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Sammanslagning svar på skrivelse
 HL 2020/157-1 Sammanslagningen av HägerstenLiljeholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder- skrivelse för
beredning
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§ 10
Uppföljning av utflytt från Bjällerkransen
Svar på skrivelse från (V) och (S)
HL 2020/155

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem (S) har i en skrivelse från
den 12 mars 2020 ställt frågor om de nyanlända som under 2020 ska
flytta ut från SHIS boende Bjällerkransen då de uppnått den
maximala boendetiden om 5 år. I tjänsteutlåtandet redogör
förvaltningen för förvaltningens ansvar och arbetet med detta.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det
Handlingar i ärendet
 HL 2020/155-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Uppföljning av utflytt från Bjällerkransen
 HL 2020/155-1 Uppföljning av utflytt från Bjällerkransen skrivelse för beredning
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§ 11
Omorganisation inom socialpsykiatrin – ToRa och
Kravatten
Skrivelse från (V) och (S)
HL 2020/154

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse från Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem (S)
från 12 mars 2020 ställs frågor med anledning av förvaltningens
plan på att flytta samman de öppna träfflokalsverksamheterna ToRa
och Kravatten med verksamheten Rondellen inom Älvsjö
stadsdelsförvaltning. Förvaltningen besvarar frågorna i skrivelsen
och bilägger förvaltningens rapport om öppen
träfflokalsverksamhet.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Lara Siadat (MP),
Johan Vesterlund (C) och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin (V) och Eva Fagerhem (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 (V) och Eva Fagerhem (S) reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
"Att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att
samlokalisera verksamheterna ToRa och Kravatten i ToRa:s
nuvarande lokal,
Att utredningen skall ske i samarbete med brukarna i båda de
berörda verksamheterna,
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Att utreda förutsättningarna för verksamheten i Rondellen,
Att fortsatt verksamhetsutveckling inom socialpsykiatrin skall ske i
samråd med brukarna, samt
Att anföra följande:
I samband med förslag och beslut om sammanslagning av
stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö har det
framförts att det endast handlar om en administrativ samordning
som inte skall påverka verksamheterna.
Förslagen beträffande socialpsykiatrin visar med tydlighet att så inte
är fallet. Socialpsykiatrins verksamheter ToRa och Kravatten är
icke-biståndsbedömda verksamheter och därmed verksamheter som
blir budgetregulatorer.
Lokalen Rondellen är inte tillgänglig för brukare med rörelsehinder.
En samordning av flera verksamheter med olika inriktning och för
brukare med olika behov förefaller inte heller lämplig.
Vi vill framhålla att vi är fullt medvetna om att verksamheter måste
utvecklas och att människors behov varieras och förändras i tiden.
Men utveckling av verksamheterna måste ske i samarbete med de
som verksamheterna är till för – brukarna. ToRa och Kravatten
vänder sig till olika målgrupper med olika behov. Brukarna har varit
konstruktiva och själva framfört förslaget att samlokaliseras i
ToRa:s nuvarande lokal. Detta innebär i sig en minskning med en
lokal samtidigt som båda verksamheterna kan fortsätta. Detta
konstruktiva förslag måste utredas vidare."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/154-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Omorganisation socialpsykiatrin svar på skrivelse
 HL 2020/154-1 Omorganisation inom socialpsykiatrin ToRa och Kravatten - skrivelse för beredning
 HL 2020/154-4 (Godkänd - R 1) Bilaga Rapport öppna
träfflokaler
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§ 12
Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets
trafik 2020/2021
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2020/124

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
I det nya trafikförsörjningsprogrammet ingår att börja köra SLs nya
C30 tunnelbanevagnar. Dessa kommer att trafikera tunnelbanans
röda linje. Vidare föreslås små justeringar av busslinjer inom
stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen. Förvaltningen har inga
synpunkter på SLs program.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Lara Siadat (MP) och
Johan Vesterlund (C) anmälde ett särskilt uttalade som Maria
Ljuslin (V), Eva Fagerhem (S) och Henrik Åkerlund (SD) anslöt sig
till.
"Kollektivtrafiken är en viktig del i människors vardag och den
måste fungera smidigt, även för oss som bor utanför tullarna. Buss
135, mellan Mälarhöjden och Vårberg, linjesträckning bör ses över
och förstärkas. Under sommaren vill vi be Stockholmsregionens
trafikförvaltning att se över möjligheten för bussen att göra
extrastopp vid Sätrastrandsbadet. Vägen ner till badet från
busshållplatsen är besvärlig att ta sig fram på för våra äldsta
medborgare. Det kan även vara problematiskt att ta sig fram om
man har en funktionsvariation. Alla ska kunna bada och att göra
extrastopp vid Sätrastrandbadet är att tillgängliggöra badet för fler.
Vi skulle även gärna se en extra hållplats vid Sätra ridskola
eftersom det i dagsläget är långt att gå från kollektivtrafik. Sätra
ridskola används främst av unga tjejer och deras trygghet skulle öka
markant om det gick att åka buss istället för att gå till ridskolan.
Dessutom bör kvällstidstabellen ses över för att skapa smidigare
avgångar för människor som jobbar sena kvällar och därmed ska
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slippa gå hem i mörkret. Senare avgångar vore en viktig del i vårt
trygghetsarbete.
Buss 161 som går mellan Trekanten - Bagarmossen och
Bagarmossen - Trekanten varför passerar den inte Liljeholmen. När
bussen kommer från Bagarmossen så går den förbi Gröndal och
bara släpper av passagerare, likaså vid Trekanten. Det skulle vara
bra om den passerade Liljeholmen som är ett nav inom
kollektivtrafiken. Skulle gynna fler på sträckan
Vi tycker att båtlinje 89 som går mellan Klara Mälarstrand –
Tappström är jätte bra möjlighet och alternativ. Vi tycker att båten
även ska stanna till i Skärholmen, förslagsvis på bryggan vid
Mälarhöjdsbadet. De nya båtarna tillåter även cyklar, vilket skulle
underlätta för många Skärholmsbor att kunna delvis cykelpendla
inne i stan utan att behöva cykla hela vägen."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/124-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Trafikförändringar SL-trafiken
 HL 2020/124-1 Remissbrev - Trafikförändringar i SLtrafiken
 HL 2020/124-1.1 Remissunderlag - Trafikförändringar i SLtrafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21)
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§ 13
Nya riktlinjer för handläggning och dokumentation av
ärenden gällande barn och unga inom individ- och
familjeomsorgen
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2020/100

Beslut
1. Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har socialförvaltningen tagit fram ett förslag till
reviderade riktlinjer för handläggning och dokumentation av
ärenden gällande barn och unga inom individ- och
familjeomsorgen. Revideringen har gjorts utifrån att ny lagstiftning
och nya föreskrifter har trätt i kraft och i förslaget har uppdragen till
socialförvaltningen i budget 2020 rörande förändringar i riktlinjerna
arbetats in. Förvaltningen är positiv till förslaget men framhåller att
det på några punkter krävs förtydliganden.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Lara Siadat (MP),
Johan Vesterlund (C) och Eva Fagerhem (S) föreslog att nämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden
skulle ställa sig bakom det.
Henrik Åkerlund (SD) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
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”Att i huvudsak godkänna förvaltningens remissvar
Att kravet på att införa allvarssamtal inom 48 timmar i stadens
riktlinjer för barn och ungdomsvård stryks
Att därutöver utöver anföra
Förslaget till nya riktlinjer för barn- och ungdomsvården i
Stockholm är ett exempel på när politiken snarare detaljstyr än tar
ansvar för ekonomi och de övergripande målen. Personalen inom
socialtjänsten har en gedigen utbildning i socialt arbete på
universitetsnivå, de har erfarenhet av yrket och de borde därför vara
de som utformar framtidens metodarbeten inom socialtjänsten
snarare än politiken. Majoriteten tvingar nu socialtjänsten att arbeta
efter arbetssätt som politiken anser är viktigt snarare än att arbeta i
led med den evidensbaserad praktik som faktiskt finns, vilket är
anmärkningsvärt nu när allvarssamtalen ska permanentas. Detta
trots att inga nya resurser tillsatts för att genomföra det arbetet.
Utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv vet vi att det för vissa unga
kan vara motiverat att arbeta efter en modell med snabb
återkoppling, medan det för andra riskerar att förstärker en
problematisk identitet hos den enskilde och behöver behandlas på
ett annat sätt än den utpekade strukturen. Socialförvaltningen har
själva framhållit att det är viktigt att den här typen av samtal enbart
bör ske vid allvarligare brott snarare än alla typer av brott. Därför
förordar vi att nämndens medskick är att det kravet stryks.
Denna ensidiga syn på att socialtjänsten ska ägna sig åt alltmer
polisarbete är också något som på sikt kan riskera tilltron till
socialttjänstens stödjande verksamhet och ytterligare urholka
stadens resurser till annat som är viktigt. Vi vet till exempel att
brukarperspektivet inom socialtjänsten (som ju är ett av benen i en
evidensbaserad praktik) behöver utvecklas men nu riskerar det att få
stå tillbaka."
Reservation
Henrik Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut
2. Därutöver vill vi anföra följande:
I de uppdaterade riktlinjerna föreslås att beslut rörande
polisanmälan vid misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten
och grovt krigsbrott bör delegeras till social
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delegation/individutskott. Sverigedemokraterna är utestängda från
att sitta med i samtliga av stadens sociala
delegationer/individutskott.
Det finns idag ingen lagstadgad skyldighet att göra en polisanmälan
och med anledning av att Sverigedemokraterna inte är
representerade i sociala delegationen kan vi inte gå i god för att
korrekta bedömning görs. Vi anser därför att den bedömningen ska
ligga på stadsdelsnämnden så att alla partier tilldelas samma insyn i
frågan."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/100-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Nya
riktlinjer barn- och ungdom
 HL 2020/100-1 Remissbrev - Nya riktlinjer för handläggning
och dokumentation av ärenden gällande barn och unga inom
individ- och familjeomsorgen
 HL 2020/100-1.1 Remissunderlag - Nya riktlinjer för
handläggning och dokumentation av barn och unga (SoN
prot)
 HL 2020/100-1.2 Remissunderlag - Nya riktlinjer för
handläggning och dokumentation av barn och unga (SoN
tjut)
 HL 2020/100-1.3 Remissunderlag - Nya riktlinjer för
handläggning och dokumentation av barn och unga (SoN
Bilaga)
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§ 14
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län
om ärendeansvar för personer i hemlöshet
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2020/158

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2006 har kommunerna i Stockholms län gemensamma
bestämmelser för ärendehantering avseende personer i hemlöshet
när det gäller utredningar och bistånd enligt socialtjänstlagen.
Överenskommelsen syftar till att ge praktisk vägledning för att
underlätta för kommunerna att nå samsyn i dessa ärenden. En
översyn har gjorts och nu är en reviderad upplaga på remiss.
Förvaltningen anser att överenskommelsen är ett bra stöd i
handläggningen av hemlösa personer som söker bistånd inom
socialtjänsten och ställer sig bakom att kommunstyrelsen godkänner
överenskommelsen.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/158-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
ärendeansvar för hemlösa
 HL 2020/158-1 Remissbrev - Överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa
 HL 2020/158-1.1 Remissunderlag 1 - Överenskommelse
mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för
hemlösa
 HL 2020/158-1.2 Remissunderlag 2 - Överenskommelse
mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för
hemlösa
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§ 15
En likvärdig fixartjänst inom staden
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2020/91

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag som äldreförvaltningen
har tagit fram på en likvärdig fixartjänst inom staden.
Äldreförvaltningen fick i 2019 års budget i uppdrag att kartlägga
tidsåtgången beträffande fixartjänsten i syfte att stärka
innehållsmässig likvärdighet. Tidsåtgången har inte gått att
kartlägga eftersom det saknas möjligheter att ta fram sådan statistik.
Äldreförvaltningen gjorde istället en kartläggning om fixartjänsten
erbjuds på likvärdigt sätt inom staden men även om det finns några
utvecklingsområden som ytterligare skulle kunna stärka
likvärdigheten inom staden, i synnerhet gällande det fallpreventiva
arbetet. Förvaltningen ställer sig bakom förslagen.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Lara Siadat (MP),
Johan Vesterlund (C), och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin (V) och Eva Fagerhem (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 (V) och Eva Fagerhem (S) reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
"Att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande, samt
Att därutöver anföra följande;
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Vi delar funktionshinderrådets uppfattning att även människor med
funktionsvariationer bör kunna använda sig av fixartjänster enligt
samma regelverk som för äldre människor."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/91-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande En
likvärdig fixartjänst inom staden
 HL 2020/91-1 Remissbrev - En likvärdig fixartjänst inom
staden
 HL 2020/91-1.1 Remissunderlag - En likvärdig fixartjänst
inom staden (ÄN protutr)
 HL 2020/91-1.2 Remissunderlag - En likvärdig fixartjänst
inom staden (ÄN tjut)
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§ 16
Ändring av reglemente för stadsdelsnämnderna samt i
reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms
stads nämnder
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2020/103

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har antagit reglementen för stadens nämnder
som klargör nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Stadsdelsnämnden berörs av reglementet med allmänna
bestämmelser för stadens nämnder och reglementet för
stadsdelsnämnderna. I denna remiss föreslås ändringar utifrån
kommunfullmäktiges beslut om budget samt vissa lagändringar.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/103-5 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Ändring
av reglemente för stadsdelsnämnderna
 HL 2020/103-1 Remissbrev - Ändring av reglementen för
stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna
bestämmelser
 HL 2020/103-3 Remissunderlag - Reglemente med allmänna
bestämmelser för stadens nämnder slutlig
 HL 2020/103-4 Remissunderlag - Reglemente
stadsdelsnämnderna slutlig
 HL 2020/103-2 Remissunderlag - Ändring av reglementen
för stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna
bestämmelser (SLK tjut)
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§ 17
Kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet - motion från (SD)
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2020/133

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige
lämnat förslag om tolktjänster. Förvaltningen bedömer att förslagen
riskerar att leda till ökade kostnader samtidigt som de troligen inte
bidrar till ökad kvalitet samt att de kan, om de genomförs riskera
tillgången på tolktjänster.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Lara Siadat (MP),
Johan Vesterlund (C), Maria Ljuslin (V) och Eva Fagerhem (S)
föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Henrik Åkerlund (SD) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Henrik Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"1. Att motionen tillstyrks
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Tolkanvändningen i stadens verksamhet har ökat markant de
senaste åren och staden är i behov av att kostnadsbespara och
kvalitetssäkra anlitandet av tolkar. Vår målsättning är att staden,
med vissa undantag, endast ska erbjuda gratis tolkhjälp under en
begränsad tid.
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Det finns en problematik kring att auktoriserad tolk är en skyddad
titel, medan benämningen tolk inte är det. Vem som helst kan kalla
sig tolk. Att Stockholms stad anställer egna tolkar möjliggör
kostnadsbesparingar och det skapar bättre förutsättningar att hålla
en hög kvalité på de tolktjänster som staden använder sig av.
Stadens ramavtal för tolkar är på väg att gå ut och en ny
upphandling ska därför göras. Vårt förslag är istället att egna
auktoriserade tolkar anställs för de mest förekommande
språkuppdragen. Därefter ska regelbundna stickkontroller
genomföras för att garantera att tolkarna följer etiska regler och
arbetar på ett korrekt sätt."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/133-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet - motion från (SD)
 HL 2020/133-1 Remissbrev - Kvalitetssäkra stadens
tolkverksamhet - motion från (SD)
 HL 2020/133-1.1 Remissunderlag - Motion om att
kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet
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§ 18
Serveringstillstånd för restaurang Piccola Cabina
Yttrande till socialnämnden
HL 2020/130

Beslut
1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Piccola
Cabina AB kan få tillstånd att få servera alkohol till
allmänhet vid restaurang Piccola Cabina.
2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Piccola Cabina AB ansöker om tillstånd för alkoholservering vid
restaurang Piccola Cabina, Tegelbruksvägen 4, 126 32 Hägersten.
Sökande avser att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11.00 – 23.00
måndag till söndag. Förvaltningen har inget att invända mot att
serveringstillstånd meddelas enligt ansökan.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/130-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Serveringstillstånd Piccola Cabina
 HL 2020/130-1 Remissunderlag - Serveringstillstånd för
restaurang Piccola Cabina
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§ 19
Serveringstillstånd för Sushi Köket I Sverige AB
Yttrande till socialnämnden
HL 2020/184

Beslut
1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Sushi
Köket I Sverige AB kan få tillstånd att få servera alkohol till
allmänhet vid restaurang Svenska Parkköket.
2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Sushi Köket I Sverige AB ansöker om tillstånd för alkoholservering
vid restaurang Svenska Parkkökets restaurang, Tellusborgsvägen
61. Sökande avser att servera spritdrycker, starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11.00 –
01.00 måndag till söndag. Förvaltningen har inget att invända mot
att serveringstillstånd meddelas enligt ansökan.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/184-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
serveringstillstånd till Sushiköket i Sverige AB
 HL 2020/184-1 Serveringstillstånd för Sushiköket i Sverige
AB
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§ 20
Rapport om träfflokaler inom socialpsykiatrin
HL 2020/165

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd driver sedan många år
öppna träfflokaler för personer med psykisk ohälsa. Både ToRa och
Kravatten är verksamheter som har funnits i sin nuvarande form
under lång tid. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har
sedan några år funnit att det finns behov av att se över och utveckla
verksamheterna. I samband med att förvaltningen presenterade en
plan att flytta samman ToRa och Kravatten med verksamheten
Rondellen i Älvsjö så har förvaltningen har nåtts av kritiska röster
från besökare och RSMH och förvaltningarna har fått frågor från
politiska företrädare från både Hägersten-Liljeholmens och Älvsjös
stadsdelsnämnd. Mot bakgrund av detta har förvaltningen tagit
initiativ till att sammanställa en rapport som beskriver
verksamheterna, beskriver förvaltningens analys och slutsatser samt
klargör vad som planeras för framtiden.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin (V) och Eva Fagerhem (S) anmälde ett särskilt
uttalande.
"I samband med förslag och beslut om sammanslagning av
stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö har det
framförts att det endast handlar om en administrativ samordning
som inte skall påverka verksamheterna.
Förslagen beträffande socialpsykiatrin visar med tydlighet att så inte
är fallet. Socialpsykiatrins verksamheter ToRa och Kravatten är
icke-biståndsbedömda verksamheter och därmed verksamheter som
blir budgetregulatorer.
Lokalen Rondellen är inte tillgänglig för brukare med rörelsehinder.
En samordning av flera verksamheter med olika inriktning och för
brukare med olika behov förefaller inte heller lämplig.
Vi vill framhålla att vi är fullt medvetna om att verksamheter måste
utvecklas och att människors behov varieras och förändras i tiden.
Men utveckling av verksamheterna måste ske i samarbete med de
som verksamheterna är till för – brukarna. ToRa och Kravatten
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vänder sig till olika målgrupper med olika behov. Brukarna har varit
konstruktiva och själva framfört förslaget att samlokaliseras i
ToRa:s nuvarande lokal. Detta innebär i sig en minskning med en
lokal samtidigt som båda verksamheterna kan fortsätta. Detta
konstruktiva förslag måste utredas vidare."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/165-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Rapport
om träfflokaler inom socialpsykiatrin
 HL 2020/165-2 (Godkänd - R 1) Bilaga Rapport öppna
träfflokaler
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§ 21
Granskning av socialnämndernas kontroll av tillstånd för
konsultverksamhet och stödboende barn och unga
HL 2019/501

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fattade i början av mars
beslut om avslut av ärendet gällande nämndens kontroll av tillstånd
för konsultverksamhet och stödboende för barn och unga 16- 20 år.
IVO avslutar ärendet med påtalande av några brister. Förvaltningen
har på berörd enhet uppdaterat sin checklista som används vid
placering av barn med att kontroll av tillstånd ska göras hos IVO.
Handlingar i ärendet
 HL 2019/501-13 (Godkänd - R 1) Anmälningsärende
Granskning av socialnämndernas kontroll av tillstånd för
konsultverksamhet och stödboenden
 HL 2019/501-12 Beslut från IVO - Granskning av
socialnämndernas kontroll av tillstånd för konsultverksamhet
och stödboende barn och unga
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§ 22
Naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i
Stockholms län
Anmälan av kontorsyttrande till kommunstyrelsen
HL 2020/129

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsens naturvårdsstrategi behandlar skyddsvärda ekar och
miljöer för ek i Stockholms län. Strategin har bland annat
identifierat 18 så kallade värdetrakter – områden i länet där
skyddsvärda ekmiljöer finns, där Hägersten-Liljeholmen ingår i
värdetrakt nummer 3. Förvaltningen välkomnar strategin men
önskar få bättre kartmaterial av länsstyrelsen samt att
kommunstyrelsen i ett senare skede förtydligar vilket ansvar som
kommer att hamna på stadsdelen.
Nämndens svarstid på remissen var 24 mars och förvaltningen har
lämnat förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/129-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Remissvar Naturvårdsstrategi skyddsvärda ekar
 HL 2020/129-1 Remissbrev - Naturvårdsstrategi för
skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län
 HL 2020/129-1.1 Remissunderlag Länsstyrelsens remissbrev
- Naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ekmiljöer
 HL 2020/129-1.2 Remissunderlag - Naturvårdsstrategi för
skyddsvärda ekar och ekmiljöer
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§ 23
Verksamhetsuppföljningar och bedömningar av
verksamheternas kvalitet inom äldreomsorgen 2019
Vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet i privat regi
och på entreprenad
HL 2019/611

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har genomfört verksamhetsuppföljningar och
bedömningar av verksamheternas kvalitet inom äldreomsorgen.
Dessa finns med som bilagor. Resultatet visar att verksamheterna
till största delen ger en säker vård och omsorg av god kvalitet, men
att det finns utrymme för utveckling när det gäller aktiviteter och
social stimulans.
Handlingar i ärendet
 HL 2019/611-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen 2019
 HL 2019/611-1.4 1 Axelsbergs vob 2019, bedömning av
verksamhetens kvalitet
 HL 2019/611-1.1 4 Axgården, verksamhetsuppföljning 2019
 HL 2019/611-1.2 3 Axgården, bedömning av verksamhetens
kvalitet 2019
 HL 2019/611-1.3 2 Axelsbergs vob verksamhetsuppföljning
2019
 HL 2019/611-1.7 8 Solkattens dagverksamhet, bedömning
av verksamhetenskvalitet 2019
 HL 2019/611-1.5 10 Åsengårdens vob, bedömning av
verksamhetens kvalitet 2019
 HL 2019/611-1.6 9 Åsengården, verksamhetsuppföljning
2019
 HL 2019/611-1.8 7 Solkattens dagverksamhet
verksamhetsuppföljning 2019
 HL 2019/611-1.9 6 Fruängsgårdens vob 2019,
verksamhetsuppföljning
 HL 2019/611-1.10 5 Fruängsgårdens vob 2019, bedömning
av verksamhetens kvalitet
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§ 24
Registrering och hantering av personakter
Anmälan av arkivinspektion
HL 2020/7

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkivet genomförde en inspektion inom samtliga
stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad i januari
2020. Hanteringen av personakter hos Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning bedöms huvudsakligen som god.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/7-3 (Godkänd - R 1) Åtgärdsrapport om
registrering och hantering av personakter - Svar på
föreläggande
 HL 2020/7-4 Avslut av inspektionsärende om registrering
och hantering av personakter
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Protokoll nr 4/2020
Sida 44 (58)
2020-04-23

§ 25
Beslut om att nämndens sammanträde hålls inom
stängda dörrar
Anmälan av ordförandebeslut
HL 2020/186

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmäldes att ordförande Abit Dundar (L) den 3 april 2020 beslutat
med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen om att HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnds sammanträde 23 april 2020 ska
hållas inom stängda dörrar. Detta med anledning av den höga risken
för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/186-1 (Signerad) Beslut om att nämndens
sammanträde hålls inom stängda dörrar
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§ 26
Synpunkter från pensionärsrådet
HL 2020/17

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av
pensionärsrådets synpunkter och lägger dem till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/17-5 Synpunkter från Pensionärsrådet till nämnden
23 april 2020
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§ 27
Synpunkter från rådet för funktionshinderfrågor
HL 2020/15

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av
funktionshinderrådets synpunkter och lägger dem till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/15-6 Synpunkter från rådet för
funktionshinderfrågor inför stadsdelsnämndens sammanträde
23 april 2020
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§ 28
Protokoll från förvaltningsgruppen
HL 2020/16

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/16-7 (Signerad) Protokoll från extra
förvaltningsgrupp 17 mars 2020
 HL 2020/16-7.2 Faktablad_Förslag på grov placeringsritning
Protokoll från extra förvaltningsgrupp 17 mars2020
 HL 2020/16-8 (Signerad) Protokoll från förvaltningsgruppen
14 april 2020
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§ 29
Minnesanteckningar från lokala BRÅ
HL 2020/3

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/3-1 Minnesanteckningar från lokala BRÅ 20
februari 2020
 HL 2020/3-2 Bilaga till minnesanteckningar från lokala BRÅ
20 februari 2020
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§ 30
Månadsrapport för mars
HL 2020/87

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan av
månadsrapporten för mars 2020 till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/87-3 Månadsrapport för mars 2020
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Protokoll nr 4/2020
Sida 50 (58)
2020-04-23

§ 31
Anmälan av delegationsbeslut
HL 2020/13

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen
av delegationsbeslut till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/13-5 Delegationsbeslut för perioden 2020-02-26 2020-03-31
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Protokoll nr 4/2020
Sida 51 (58)
2020-04-23

§ 32
Inkomna skrivelser till nämnden
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning
Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden.
Synpunkter på Allaktivitetshus på Liljeholmsberget
Inkom 23 mars 2020, dnr HL 2020/168
Förslag om temporär pumptrack i Årstadal
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 26 mars 2020, dnr HL 2020/177
Översänt till exploateringskontoret
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Protokoll nr 4/2020
Sida 52 (58)
2020-04-23

§ 33
Anmälan av rapporter, diarieförda ärenden samt
balanslista
HL 2020/162

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HL 2020/162-3 33 A Rapporter till nämnden
 HL 2020/162-2 33 B Rapport över diarieförda ärenden för
perioden 2020-02-26 till 2020-03-31
 HL 2020/162-1 33 C Balanslista över nämndärenden 2020
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§ 34
Nämndens och förvaltningens frågor
Skrivelse om sommarjobb
Eva Fagerhem (S) lade fram en skrivelse för beredning om
sommarjobb för unga. Dnr HL 2020/215
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till
förvaltningen för beredning.
_____________________________
Trängsel på uteserveringar
Gunilla Davidsson svarade på en fråga från Eva Fagerhem (S) om
kontrollen av folksamlingar och trängsel i parkerna och på
uteserveringarna.
Klagomål kan rapporteras in till miljöförvaltningen via appen
Livsmedelskollen och i e-tjänsten "Anmälan om brister i
livsmedelshantering".
_____________________________
Stadsdelsdirektörens information
Stadsdelsdirektör Gunilla Davidsson gav en lägesuppdatering av
förvaltningens hantering av coronaviruset.
Information lämnades om







Arbetet arbetet med ny stadsdelsförvaltning
Trekantens dag i maj ställs in
Seniorhälsan för våra äldre finns tillgängliga på telefon
Hjälp till seniorer med praktiska ärenden
Svandammsparken blir klar till sommaren.
Stadens digitala medborgarpanel
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§ 35
Borttagen på grund av sekretess
HL 2020/163

Protokoll nr 4/2020
Sida 54 (58)
2020-04-23

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

§ 36
Borttagen på grund av sekretess
HL 2020/164

Protokoll nr 4/2020
Sida 55 (58)
2020-04-23
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§ 37
Borttagen på grund av sekretess
HL 2020/172

Protokoll nr 4/2020
Sida 56 (58)
2020-04-23
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§ 38
Borttagen på grund av sekretess
HL 2020/201

Protokoll nr 4/2020
Sida 57 (58)
2020-04-23
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Protokoll nr 4/2020
Sida 58 (58)
2020-04-23

§ 39
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
Anmäldes sociala delegationens protokoll från 19 mars samt 2 och
16 april.

