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§1
Val av justerare och dag för justering
Fastställande av dagordning
Ordförande Abit Dundar (L) öppnade mötet.
Abit Dundar (L) informerade om att sammanträdet webbsänds via
stadens filmkanal 23Video. Allmänheten har haft möjlighet att i
förväg skicka in frågor inför ett interaktivt möte under öppen
frågestund. Den öppna frågestunden webbsänds inte.
Mötet ajournerades kl. 18.05–18.50 för tema och öppen frågestund
med allmänheten. Nämndens tema var samhällsplanering. Kajsa
Pärke och Sebastian Rigi utredare med Linda Palo, avdelningschef
för samhällsplanering och intern service informerade.
Abit Dundar (L) och Maria Ljuslin (V) utsågs att justera dagens
protokoll. Justering sker 27 oktober 2020.
Dagordningen godkändes.
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§2
Rutiner för medborgarförslag
HÄ 2020/114

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag
till rutiner för medborgarförslag.
Sammanfattning av ärendet
Sedan sammanslagningen 1 juli 2020 har möjlighet funnits att
lämna in medborgarförslag i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. I
detta ärende tar förvaltningen upp förslag till formaliserade rutiner.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/114-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Rutiner
för medborgarförslag
 HÄ 2020/114-2 Rutiner för medborgarförslag 2020
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§3
Rutin för uppföljning av parkentreprenad
HÄ 2020/154

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag
till rutiner för uppföljning av parkentreprenad.
Sammanfattning av ärendet
Stadsrevisionen har kritiserat före detta Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd för brister i uppföljningen av parkentreprenaden.
Förvaltningen föreslår nya rutiner för att uppföljningen ska
förbättras. I rutinerna ingår bland annat ett årshjul,
stickprovskontroller och högre grad av vitesutdelning där det
föreligger skäl till detta, i enlighet med stadsrevisionens förslag. I
rutinen ingår också bland annat att parkentreprenören får tillstånd
att utföra akuta åtgärder utan beställning för en summa upp till
högst 20 000 kronor. Dessa åtgärder ska redovisas månadsvis till
förvaltningen. Förvaltningen förväntar sig att rutinen leder till att
kontrollen och internkontrollen gällande parkentreprenaden
förbättras avsevärt.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem (S) anmälde ett särskilt
uttalande.
”Mycket bra att förvaltningen nu tar ett helhetsgrepp om rutinerna
kring avtalsuppföljningen av parkentreprenaden. Vi välkomnar att
rutiner för uppföljning kommer på plats som förhoppningsvis
kommer att få skötseln av stadsdelens parkytor att fungera
fortlöpande enligt avtal.
Vi beklagar dock fortsatt att den blågröna majoriteten när avtalet
med nuvarande entreprenör utlöpte inte beslöt enligt vårt förslag –
att i första hand återta verksamheten i egen regi och i andra hand
göra en ny upphandling med ett bättre avtal, utan i stället förlängde
det nuvarande avtalet. Stadsrevisionen bekräftar de problem tidigare
stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen hade under lång tid med
parkentreprenaden.
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Det har förekommit att träd har fällts och sly röjts på mark som inte
tillhör staden och därmed inte är stadsdelsnämndens ansvar,
information om åtgärder har varit dålig eller obefintlig och därmed
förorsakat onödig missämja; exempelvis röjning av sly och buskar
vid Trekanten. Senast hade entreprenören inte skött uppdraget att
rensa vattnet vid en av stadsdelens badplatser före badsäsongen.
Vi vill understryka vikten av att allmänheten i fortsättningen i
förväg informeras när större åtgärder som till exempel trädfällning
genomförs och att informationen också förklarar bakgrunden till
dessa åtgärder. Brist på information kan lätt skapa både onödig
missämja och ryktesspridning.
Med tanke på de stora brister som under längre tid funnits vad gäller
parkskötseln så vore det önskvärt att förvaltningen har tätare
uppföljningar med entreprenören och att nämnden informeras om
resultaten av dessa uppföljningar kontinuerligt."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/154-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Rutin för
uppföljning av parkentreprenad
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§4
Entledigande av dataskyddsombud
HÄ 2020/192

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd entledigar Boris Graje och Mats
Österlund från uppdraget som nämndens dataskyddsombud samt att
Jessica Hillergård kvarstår som nämndens dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden beslutade den 1 juli 2020 att utnämna tre
dataskyddsombud. Efter uppföljning av processen för nämndens
dataskyddsombud framkom att ansvar och roll inte blev helt tydligt.
För att förtydliga ansvar och roll för nämndens dataskyddsombud
föreslår förvaltningen att nämnden endast ska ha ett
dataskyddsombud, vilket också är det vanliga i stadens nämnder.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/192-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
entledignde av dataskyddsombud

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2020
Sida 8 (29)
2020-10-22

§5
Besöksförbud och läkarvård i vård- och
omsorgsboenden
Svar på skrivelse från (V) och (S)
HÄ 2020/140

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Vänsterpartiet och
Socialdemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse från Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl.
(S) ställs frågor om hur besöksförbudet tillämpas på vård- och
omsorgsboenden och vilka möjligheter de äldre har att träffa sina
anhöriga och vänner. Frågor ställs också om läkarvården och den
palliativa vården. Förvaltningen redovisar hur besöksförbudet och
riktlinjerna för läkarvården och den palliativa vården tillämpas på
särskilda boendeformer för äldre i egen regi i Hägersten-Älvsjö.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/140-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Besöksförbud och läkarvård i vård- och omsorgsboenden
 HÄ 2020/140-1 Besöksförbud och läkarvård i vård- och
omsorgsboenden - skrivelse från (V) och (S)
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§6
Stockholms stads program mot våld inära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld
oberoende relation 2021-2025
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2020/143

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Remissen gäller ett förslag till nytt program mot våld i nära
relationer och andra närliggande frågor i Stockholms stad 20212025. Programmet innehåller sju övergripande mål med tillhörande
indikatorer och aktiviteter för ansvariga nämnder för årlig
uppföljning.
Förvaltningen ser positivt på det nya programmets innehåll, struktur
och tydliga upplägg samt dess utökade målgrupp. Förvaltningen vill
lyfta frågan att eventuella kostnadsökningar i samband med utökade
uppdrag kan medföra konkurrens med andra utsatta gruppers behov.
Inom individ- och familjeomsorgens anslag finns inte särskilt
avsatta medel för arbetet med våld i nära relation och närliggande
frågor.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Lova André Nilsson
(MP), 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.
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Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
”Att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande samt att
därutöver anföra följande.
Vi vill att Stockholm ska vara en stad som är fri från våld och
diskriminering och som lever upp till de mänskliga rättigheterna. Vi
vill göra vårt yttersta för att skapa ett Stockholm för alla. Det är
positivt att i förslaget till program har fler målgrupper lyfts upp. Vi
ställer oss bakom att staden ska stärka sitt arbete mot prostitution,
människohandel och sexuellt våld. Genom att se beröringspunkter
mellan de olika typerna av våld kan stadens arbete utvecklas och
positiva synergieffekter kan uppstå.
Förslaget till program saknar några aspekter/delar som vi anser
behöver tillföras för att programmet ska kunna användas ute i
stadens verksamheter och inte hamna i skymundan. Därför föreslår
vi att ärendet återremitteras för komplettering med följande
perspektiv.
I beskrivningen av vilka olika typer av våld som omfattas av
programmet under delen som rör våld i nära relationer nämns inte
att merparten av de som utövar våld är män. Det är antagligen inte
avsiktligt men konsekvensen blir att staden osynliggör ett
grundläggande faktum.
Det är bra att stadens program följer samma struktur som den
regionala strategin Operation Kvinnofrid. Målsättningarna i
programmet är i stort samma mål som Operation Kvinnofrid har.
Vilket vi inte har något att invända mot. Tvärtom, det är stärkande
att olika nivåer i samhället och olika myndigheter arbetar för
jämställdhet och utgår ifrån samma mål för att förebygga och
bekämpa våldet. Det är därför problematiskt att man i utkastet till
program har valt att ta bort eller byta ut viktiga begrepp utan någon
förklaring. Till exempel har man valt att utesluta begreppet
normkritisk i andra punkten under mål 1 trots att det lyfts i
Operation Kvinnofrid. Det vedertagna begreppet normkritik har
också bytts ut mot normmedvetenhet på sidan 28 när viktiga
perspektiv lyfts. Begreppet normkritik används av akademi,
myndigheter, Sveriges kommuner och regioner (SKR),
civilsamhället och många flera. På jämställdhetsmyndighetens
webbsida kan man läsa ”Normkritik handlar om att sätta fokus på
makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de
normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och
därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt.” Normmedvetenhet
fångar inte upp samma aspekter som normkritik och därför bör rätt
begrepp användas.
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Under mål 7 saknas en viktig punkt som återfinns i Operation
Kvinnofrid. Punkten handlar om stadens verksamheter ska använda
sig av evidens i val av arbetssätt och metoder. Vi anser att punkten
´Staden kvalitetssäkrar sina metoder och arbetssätt med stöd av
forskning´ ska föras in under mål 7.
I utkastet till program berörs särskilt utsatta/sårbara grupper i
förbifarten. Nämnden har vid flertal tillfälle mottagit rapporter från
bland annat socialinspektörerna som visar att staden inte fullföljer
sitt ansvar gentemot våldsutsatta som tillhör särskilt utsatta grupper.
Under rubriken programmets målgrupper behöver de sårbara
grupperna och faktorerna bakom lyftas in tydligare för att öka
kunskap bland stadens personal och för att utveckla och ge rätt stöd
till den som behöver det. Exempel på faktorer som gör att grupper
är särskilt utsatta/sårbara är; att ha en eller funktionsnedsättningar,
att vara äldre, att leva i missbruk, att vara homo- eller bisexuell,
transperson eller queer och att ha utländsk bakgrund. Utöver att
tydliggöra målgrupperna behöver programmet aktiviteter som
redogör för vad staden avser att göra för att nå och utveckla stödet
till särskilt utsatta grupper.
Vidare saknar vi bostadsfrågan i programmet trots att det är en
oerhört central del i arbetet mot våld. Vi vet att många våldsutsatta
stannar kvar i relationerna för att de saknar möjlighet att flytta till
ett annat boende. Bostadsbristen i Stockholm måste mötas med
byggande av fler hyresrätter med överkomliga hyror för att
underlätta för våldsutsatta att frigöra sig från destruktiva och
våldsamma relationer. Staden behöver också få fram fler
genomgångsbostäder till SHIS. Beklagligt nog har majoriteten
bromsat de allmännyttiga bostadsbolagens byggande av hyresrätter,
Stockholmshus och genomgångsbostäder. Att adressera
bostadsfrågan genom att erbjuda de som utövar våld i nära
relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck tillfälligt boende är
inte bara förkastligt utan också anmärkningsvärt. Våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld är brott som inte ska premieras.
Stadsdelsnämnderna ska inte erbjuda våldsutövare tillfälliga
boenden. Aktiviteten måste omgående strykas. Staden behöver
däremot fokusera på att utveckla insatser och arbetssätt som både
kan fånga upp och få framförallt unga män att sluta bruka våld både
mot en partner och att köpa sex.
Fler av aktiviteterna som lyfts är alltför detaljerade vilket går stick i
sträv med stadens andra program. Flertalet av aktiviteterna kan
strykas till förmån för att låta nämnderna själva besluta vilka
aktiviteter som är aktuella för deras verksamheter. På så sätt
behöver nämnderna också tänka genom vad de behöver göra inom
sina verksamhetsområden för att målen ska uppnås. Att politiken
ska besluta om vilka kurser som ska spridas, vilka projekt som ska
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genomföras eller vilka utvärderingar som ska följas är en alltför
detaljerad styrning.
Aktiviteterna och indikatorerna behöver gås genom och tydliggöras
för att inte missförstånd ska ske. Till exempel står det under mål 5,
under indikatorer ´Andel personer av dem som polisanmält våldet
och har kontakt med RVC som fått stöd under
rättsprocessen.(Stadsdelsnämnderna)´. Frågan som uppstår är om
det är våldsutsatta som har polisanmält som ska få stöd under
rättsprocessen eller kan det var våldsutövare som kan få stöd under
rättsprocessen från stadsdelen. På samma sätt kan frågan ställas
kring aktiviteterna där det endast står att Stödcentrum och
Relationsvåldscentrum ska erbjuda stöd under rättsprocessen utan
att klargöra till vem. Det är oerhört viktigt att det klargörs i
programmet att stödet under rättsprocessen erbjuds till våldsutsatta
och inte våldsutövare.
I framtagandet av programmet har förvaltningen involverat flertal
föreningar som arbetar med de här frågorna. Det är bra.
Civilsamhällets kunskaper och insatser är ovärderliga i stödet till
våldsutsatta och för arbetet att Stockholm ska vara en stad som är fri
från våld. Därför hade det varit önskvärt att civilsamhället hade fått
ett större utrymme i programmet. Till exempel har kvinnojourerna
under lång tid varit en kunskapsbank och pådrivande
opinionsbildande för att få upp frågorna om mäns våld mot kvinnor
på dagordningen. De gör också dagligen ett enormt viktigt arbete
för att se till att skydda kvinnor och deras barn. Staden måste därför
se till att kvinnojourerna får stabilare och mer långsiktig
finansiering. Under förra mandatperioden införde vi möjligheten att
skriva avtal med ideella kvinnojourer genom så kallat idéburet
offentligt partnerskap (IOP). Genom att teckna flera IOP kan fler
kvinnojourers framtid säkras.
I programmet saknas skrivningar som rör privata utförare inom
välfärdsverksamheterna. Programmet behöver därför kompletteras
så att de privata utförare som verkar inom exempelvis LSSverksamhet, äldreomsorg och skola lyfts. Att inte involvera till
exempel de fristående skolorna innebär att målsättningen om att det
våldsförbyggande arbete kommer att halta eftersom en stor del av
barn och unga inte nås.
Vi saknar även skrivningar om kränkningar, hot och brott som sker
via nätet. Här hade programmet stärkts av att lyfta den
problematiken men också vilka möjligheter som finns när staden
kan nå fler genom internet.
Med utgångspunkt i Barnkonventionen bör staden fortsätta arbeta
för att utveckla familjerätten samt sätta insatser för att barn inte ska
behöva lämnas till umgänge med en våldsutövande förälder.
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Barnets bästa måste alltid stå i centrum.
Rätt kunskap kan vara avgörande för att den som är utsatt kan få
den hjälp som hen har rätt till. Det är viktigt att medel avsätts för att
implementera programmet men även för att verksamheterna ska
kunna genomföra kompetenshöjande insatser.
Slutligen tror vi att programmet eventuellt kunde tjäna på att delas
upp i två program. Där det ena programmet lyfter våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Medan det andra
programmet fokuserar på prostitution, människohandel för sexuella
ändamål och sexuellt våld oberoende relation. Som programmet är
upplagt nu oroar vi oss för att delarna som rör det sist nämnda kan
hamna i skymundan. Frågor som rör våld i nära relationer och
människohandel är olika saker även om det är mäns våld mot
kvinnor som är den gemensamma nämnaren."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/143-2 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande Program
mot våld i nära relationer - remissvar
 HÄ 2020/143-1 Remissbrev - Stockholms stads program mot
våld [...]
 HÄ 2020/143-1.2 Remissunderlag - Bilaga 1 Socialnämnden
protokollsutdrag
 HÄ 2020/143-1.1 Remissunderlag - Bilaga 3 Program
 HÄ 2020/143-1.3 Remissunderlag - Bilaga 4 Analys
 HÄ 2020/143-1.4 Remissunderlag - Bilaga 2
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande
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§7
Serveringstillstånd för restaurang Vår Pizza
Yttrande till socialnämnden
HÄ 2020/174

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd anser att AEMM AB kan
få tillstånd att få servera alkohol till allmänheten vid
restaurang Vår Pizza.
2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till socialnämnden som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
AEMM AB ansöker om tillstånd för alkoholservering vid
restaurang Vår Pizza, på Erik Segersälls väg 1. Sökande avser att
servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten med serveringstid kl. 11:00 – 22:00 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
 HÄ 2020/174-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Serveringstillstånd för restaurang för Vår Pizza
 HÄ 2020/174-1 Serveringstillstånd för restaurang Vår Pizza
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§8
Serveringstillstånd för restaurang Easy Vego
Yttrande till socialnämnden
HÄ 2020/219

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd anser att Furellios
Gruppen AB kan få tillstånd att servera alkohol till
allmänheten vid restaurang Easy Vego.
2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till socialnämnden som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Furellios Gruppen AB ansöker om tillstånd för alkoholservering vid
restaurang Easy Vego på Bäckvägen 31. Sökande avser att servera
vegansk starköl, vin och champagne och spritdrycker till
allmänheten med serveringstid inomhus kl. 11:00-01:00 och på
uteserveringen 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
 HÄ 2020/219-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Serveringstillstånd för restaurang Easy Vego
 HÄ 2020/219-1 Serveringstillstånd för restaurang Easy Vego
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§9
Stockholms stads trygghetsmätning 2020
HÄ 2020/190

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Årets trygghetsmätning visar på ett försiktigt positivt resultat i
staden som helhet, i förhållande till den gradvisa ökning av oro och
otrygghet som noterats i Stockholms stad från 2011. Enligt
Stockholms stads trygghetsmätning 2020 känner sig invånarna i
Hägersten-Älvsjös stadsdelsområde tryggare än den genomsnittlige
stockholmaren men är något mer brottsutsatta, främst då på grund
av stölder, än genomsnittet i staden. Invånarna har ett högre
förtroende för stadsdelsförvaltningen och den lokala polisen än
genomsnittet i staden.
Särskilt uttalande
Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.
"Stockholms Stad genomför trygghetsundersökningar med jämna
mellanrum som redovisar medborgarnas upplevelse av trygghet.
Det är bra att stadelens svarsfrekvens ligger på en hög nivå, i och
med att de uppgifter som lämnas blir intressantare ju fler som
lämnar svar.
De svar som redovisas för vår stadsdel är av stor betydelse för olika
kommande insatser för att öka tryggheten på bred front. Vi kan
konstatera att i en del av stadsdelens områden där nämnden får
rapporter om att händelser sker är svarsfrekvensen lägre än
genomsnittet för stadelen.
Det är viktigt och värdefull information som förvaltningen skickar
ut med regelbundenhet i rapporten ´lägesbilden för avvikelser tryggoch säkerhet H-Ä´ gällande ordningsläget i stadelen. Vi efterlyser
även i rapporten mer ingående vad stadsdelens, samt övriga
samverkande intressenters, insatser har för effekt. I rapporten
redovisas insatser och samverkan i olika problemområden, men hur
blev det efter att man gjort insatser. Värt att notera att nedskräpning
bidrar till otrygghet."
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Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/190-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Stockholms stads trygghetsmätning 2020
 HÄ 2020/190-2 Resultat från Stockholms stads
trygghetsmätning - Hägersten-Älvsjö
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§ 10
Protokoll från pensionärsrådet
HÄ 2020/85

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets
synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/85-5 Protokoll från pensionärsrådet 14 oktober
2020
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§ 11
Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
HÄ 2020/86

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har tagit del av rådet för
funktionshinderfrågors synpunkter och lägger protokollet till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/86-6 Protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor 2020-10-15
 HÄ 2020/86-5 Bilaga till protokoll Skrivelse till
Funktionsrätt Stockholm september 2020
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§ 12
Protokoll från förvaltningsgruppen
HÄ 2020/67

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/67-5 (Signerad) Protokoll från förvaltningsgruppen
13 oktober 2020

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2020
Sida 21 (29)
2020-10-22

§ 13
Månadsrapport för september
HÄ 2020/88

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan av
månadsrapporten för september 2020 till handlingarna.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (v) anmälde ett särskilt uttalande.
"Individ- och familjeomsorg
Vi noterar ett kraftigt underskott speciellt när det gäller barn- och
ungdom och ser inte ett direkt samband att Covid 19 skulle innebära
att placeringar förlängs och därmed ökar kostnaderna. De
placeringar utanför hemmet som gör när det gäller barn och
ungdomar görs först när andra åtgärder är uttömda. Det innebär att
det handlar om barn och ungdomar där det antingen är stor brist i
föräldraomsorgen eller där ungdomarna själva har en svår
problematik med missbruk och/eller kriminalitet. Placeringarna görs
ofta efter ett långvarigt och ambitiöst arbete i öppenvårdsform. När
placeringar blir nödvändiga blir de därmed ofta både långvariga och
kostsamma. Det är snarare så att individ- och familjeomsorgen är
underbudgeterad. Vi motsätter oss bestämt att placeringar av
kostnadsskäl avslutas innan målet med dem är uppfyllt.
Äldreomsorg
Även äldreomsorgen är kraftigt underbudgeterad och har så varit
under en följd av år. Vi känner stor oro för framtiden då nu de stora
barnkullarna från 1940-talet kommer upp i den ålder då behov av
äldreomsorg inträder och behovet av äldreomsorg därmed kommer
att öka kraftigt i stadsdelen. För äldreomsorgen krävs
systemförändring. Från New Public Management (NPM) med
detaljstyrning inpå minsta minut (och ofta också ett otillräckligt
antal minuter) och till ramtider (som skall vara tillräckliga och med
utrymme för oförutsedda händelser) och möjlighet för de äldre att
kunna påverka innehållet i sin omsorg och inte enbart välja vilken
utförare de skall få hjälp av.
Förskolorna
Överskottet när det gäller förskolor innebär att budgeten totalt är i
balans trots stora underskott både när det gäller individ- och
familjeomsorg och äldreomsorg. Detta är anmärkningsvärt då vi får
ständiga signaler om att förskolepersonalen känner sig hårt pressad
av för stora barngrupper. Trots löftet att barngruppernas storlek
skulle minskas. Områdets på sina ställen alltför små förskolegårdar
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blir också en ytterligare belastning på personalen då utflykter till
parkområden är både mer tidskrävande och mer personal-krävande
än om det finns en tillräckligt stor gård i direkt anslutning till
förskolan för barnens utevistelse.
Vi vill fortsatt betona att kravet på en godtagbar arbetsmiljö för
förskolepersonalen är något som ska arbetas för och uppfyllas varje
dag. Extra viktigt i denna svåra tid när pandemin utsätter en redan
hårt arbetande arbetsgrupp för ännu hårdare press. Det är tydligt att
målet om barngruppernas storlek satt i kommunfullmäktige inte kan
fullföljas med den besparing och snäva budget som majoriteten
tilldelade förskolan."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/88-3 Månadsrapport för september 2020
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§ 14
Beslut om att nämndens sammanträde hålls inom
stängda dörrar
Anmälan av ordförandebeslut
HÄ 2020/107

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/107-5 (Signerad) Beslut om att nämndens
sammanträde hålls inom stängda dörrar oktober 2020
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§ 15
Anmälan av delegationsbeslut
HÄ 2020/66

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av
delegationsbeslut till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/66-6 Rapport över delegationsbeslut
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§ 16
Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden
Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Sammanfattning
Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden.
Förslag om upprustning Kristalltorget, berget samt grönytor
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkommet till Älvsjö stadsdelsförvaltning juni 2020.
Dnr HÄ 2020/197
Förvaltningens svar daterat 21 september 2020 bilades. Översänds
till trafikkontoret.
Belysning till Örby slottspark
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 19 september 2020, dnr HÄ 2020/201
Översänt till trafikkontoret.
Fontänerna på Älvsjö torg
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 1 oktober 2020, dnr HÄ 2020/225
Översänt till trafikkontoret.
Förslag om Långbro parks lekplats
(rubricerat som medborgarförslag)
Inkom 4 oktober 2020, dnr HÄ 2020/235
Förvaltningens svar daterat 7 oktober 2020 bilades.
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§ 17
Anmälan av rapporter, diarieförda ärenden samt
balanslista
HÄ 2020/223

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/223-1 Förteckning över rapporter till nämnden
 HÄ 2020/223-2 Diarieförda ärenden för perioden 1 till 30
september 2020
 HÄ 2020/223-3 Balanslista över nämndärenden HÄ 2020
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§ 18
Nämndens och förvaltningens frågor

Situationen för personer med insatser enligt LSS under
och efter pandemin
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram en
skrivelse om situationen för personer med insatser enligt LSS under
och efter pandemin. Dnr HÄ 2020/269
Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till
förvaltningen för beredning.
_____________________________

Fruängsgården
Henrik Åkerlund (SD) lade fram en skrivelse om Fruängsgården.
Dnr HÄ 2020/270
Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till
förvaltningen för beredning.
_____________________________
Stadsdelsdirektörens information
Gunilla Davidsson informerade om












Förvaltningens hantering av covid-19
Om det lokala trygghetsarbetet på webben
Stockholmsenkäten 2020
Aktiviteter på höstlovet vecka 44
Feriejobb på jullovet i Hägersten-Älvsjö
Flyttfågelns nybyggda lokaler öppnar i januari
Förändringar inom Hägerstensåsens förskolor
Utomhusförsäljning på Café Hitom
Tillfällig park i Årstadal har öppnat
Ny boulebana och bollplan i Fruängen
Många synpunkter om Södertäljevägen
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§ 19
Borttagen på grund av sekretess
HÄ 2020/227

Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/227-1 Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-09
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§ 20
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger protokollen till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
Anmäldes sociala delegationens protokoll från 1 och 15 oktober
2020.

