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§1
Möte med presidiet

Lars Arvidsson informerade om händelserna under de senaste veckorna
med skadegörelse och brand i kommunhuset samt de åtgärder som
vidtagits inom förvaltningen.
Rådet samtalade vidare med presidiet om bl.a. följande frågor.













Behovet av idrottshallar i stadsdelen
Planerad bebyggelse vid Sjöängen
Resecentrum och speciellt då behov av ytterligare en rulltrappa
Parkeringsbehov i anslutning till Resecentrum
Rådets möjligheter att påverka med sina synpunkter
Nämndens möjligheter att påverka inom sin stadsdel
En gemensam önskan för råd och nämnd att göra en nystart för att
utveckla och lyfta fram stadsdelen
Önskemål om att tågen söderifrån stannar även i Älvsjö
Nya hotellet, in- och utfarter till garaget
Kristallparken- förbättrad skyltning behövs
Dammen vid Långsjöparken behöver renas och görsa iordning
Cykelhuset- utrymme och klotter

§2
Val av justerare och tid för justering

Vice ordföranden Christer Bentzer (SPF) utsågs att tillsammans med
ordföranden Sven Öberg (PRO) justera dagens protokoll vilket ska ske
onsdagen den 5 juni.
§3
Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan ändringar.
§4
Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2013-05-16 justerats den 17 maj.
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§5
Anmälan av inkomna handlingar
1.
2.
3.

Inbjudan till Långbrodagen den 29 maj
KPR protokoll 2013-05-14
KPR protokoll 2013-05-17

§6
Papperslösa invandrare
Karin Lindman, utredare, informerade om vad som gäller för papperslösa
invandrare i samhället.
§7
Svar på medborgarförslag om fler bänkar vid dammen i
Långbroparken
Medborgarförslaget innehåller ett förslag om att fler bänkar ska placeras ut i
Långbroparken, i första hand runt dammen, men även i resten av parken.
Förvaltningen är positiv till förslaget och bedömer att det finns möjlighet att
placera ut ytterligare upp till tio bänkar totalt i parken. Kostnaden för inköp och
utplacering av tio bänkar är 107 000 kr, och kan finansieras inom budgeten för
mindre parkinvesteringar. De nya bänkarna innebär också en mindre ökning av
driftskostnaderna.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2013-05-24.
Pensionärsrådet
Rådet ställer sig bakom förvaltningens förslag.
§8
Svar på revisionskontorets årsrapport 2012
Revisionskontorets årsrapport 2012 för Älvsjö stadsdelsnämnd visar
sammanfattningsvis att Älvsjö stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig och
bokslut och räkenskaper är i allt väsentligt rättvisande.
Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten och
redovisar vilka åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas.
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Revisorerna tillstyrker att Älvsjö stadsdelsnämnd och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.
Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2013-04-25.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§9
Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av
ekonomiskt bistånd
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till reviderade riktlinjer för
handläggning av ekonomiskt bistånd till samtliga stadsdelsnämnder,
arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsledningskontoret.
Riktlinjerna är reviderade utifrån domar och uttalanden från JO, förändringar i
lagstiftning samt Socialstyrelsens vägledningar. Ordningen och
kapitelindelningen har ändrats för att skapa ett mer pedagogiskt flöde från
inkommen ansökan till beslut.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget då riktlinjerna har ett tydligare
upplägg i förhållande till nuvarande riktlinjer, vilket också gör det enklare för
handläggarna.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2013-05-30.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
Rådet önskar till hösten få lite mer information från socialtjänsten om vad som
gäller för och hur man jobbar med ekonomiskt bistånd.
§ 10
Övrigt

Leif Götlund påtalade att det är en mängd ekar på Folkparksvägen som
verkar vara i behov av beskärning. Leif kontaktar aktuell tjänsteman på
förvaltningen.
Britt Petersson informerade om att hon och Marianne Lindqvist den 17
maj deltagit i ett möte om äldre och multisjuka som anordnats av Hälsooch sjukvårdsnämndens programberedning.
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