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§1
Val av justerare och tid för justering

Vice ordföranden Anette von Matern utsågs att tillsammans
med ordföranden Helena Lanzer-Sillén justera dagens
protokoll vilket ska ske onsdagen den 4 juni.
§2
Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2014-04-15 justerats den 16 april.
§3
Anmälan av inkomna handlingar

1.

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor,
protokoll 2014-04-22 och 2014-05-19

2.

Älvsjö stadsdelsnämnds § 17, 2014-04-24, Anmälan av
protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

3.

Skrivelse om Folkparksvägens cykelbana, till
trafikkontoret från stadsdelsnämnden, daterad
2014-05-23

§4
Svar på medborgarförslag om utökning av odlingslotter i
området Viktoriaparken i Älvsjö

Medborgarförslaget innehåller önskemål om att utöka antalet
odlingslotter i Viktoriaparken.
Förvaltningen är positiv till idén och föreslår att den utökade
odlingsytan skulle kunna bestå av mindre lotter och
odlingslådor, för att komplettera de större odlingslotter som
redan finns, och göra odlingen tillgänglig även för
rörelsehindrade.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i
uppdrag att fortsätta utreda förslaget utifrån ovanstående
inriktning.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2014-05-20.
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Rådet för funktionshinderfrågor
Rådet instämmer i förvaltningens förslag och ställer sig
särskilt positiv till idén att upplåta odlingslådor för att göra
odlingen mer tillgänglig för rörelsehindrade.
§5
Svar på revisionskontorets årsrapport 2013

Revisionskontorets årsrapport 2013 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.
Revisorerna tillstyrker att Älvsjö stadsdelsnämnd och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2014-05-19.
Rådet för funktionshinderfrågor
Rådet har tagit del av ärendet.
§6
Övrigt

HSO utbildning
Helena Lanzer-Sillén och Mikael Erdefelt har deltagit i den
utbildningsdag som HSO anordnade den 14 maj.
Bagagevagnar i resecentrum
Rådet har tidigare pekat på möjligheten att underlätta för
rörelsehindrade att ta sig fram i Resecentrum genom att tillhandahålla
bagagevagnar. Rådet beslöt att tillskriva Trafikförvaltningen i ärendet.
Ordföranden tar fram ett förslag till skrivelse.
Glad sommar
Rådet önskade varandra en glad sommar innan mötet avslutades.
_____________________

