Södermalm stadsdelsnämnd

§ 18

Sammanträdesprotokoll
6 februari 2014
Blad 13

B

Rutiner för lex Sarah
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningen förslag till rutiner
för lex Sarah.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 januari 2014 om lex Sarah rutiner
för Södermalms stadsdelsförvaltning.
Dnr 79-2014-1.2.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl.
(MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
1) Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
rutiner för Lex Sarah
2) Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att i samband
med tertialrapporterna samlat rapportera om alla anmälda lex
Sarah-ärenden, uppdelade efter ärendetyp och med förslag på
vilka strukturella insatser som bör göras för att undvika liknande
missförhållanden i framtiden.
Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Det är mycket bra med tydliga rutiner för lex Sarah och
Miljöpartiet är mycket positiva till att lagen nu gäller även
individ och familjeomsorgen.
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Vi tycker dock alltjämt att det är viktigt att på något sätt kunna
ta emot anonyma anmälningar. Även om enskilda händelser är
svårutredda på det sättet kan anmälningar om bredare systemfel
påtalas den vägen, vilket kan vara väl så viktigt. Vi är tyvärr
övertygade om att det finns personal som inte vågar anmäla
enligt lex Sarah i dagsläget.
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§ 19
Underlag för planering av parkprojekt 2015-2017
Beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller stadsdelsförvaltningens förslag
och överlämnar ärendet till trafikkontoret för fortsatt
handläggning
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 januari 2014 om planering av
parkprojekt för åren 2015-2017.
Dnr 16-2014-1.2.6.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
att

stadsdelsnämnden delvis bifaller
stadsdelsförvaltningens förslag och
överlämnar ärendet till trafikkontoret för fortsatt
handläggning,

att

också besluta att inleda ett planeringsarbete för toppen
på berget i Tanto i syfte att ta med detta i kommande
förslag till parkupprustning,

att

också besluta att minigolfen bevaras i Lilla
Blecktornsparken,

