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Öppen frågestund och information
Före sammanträdet var det öppen frågestund med möjlighet för
allmänheten att ställa frågor och lämna synpunkter till nämndens
ledamöter och ersättare.
Information:
 Hemtjänsten i Älvsjö
Karin Lindbom och Anette Strömberg
____________________
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§1
Val av justerare och dag för justering
Torbjörn Erbe (M) utsågs att tillsammans med ordföranden Viktor
Morawski (MP) justera protokollet, vilket ska ske måndagen den 16
juni.
____________________

§2
Upprop
Upprop förrättades. Närvaron redovisas i protokollet.
Mikael Haapa-aho (S) hälsades välkommen som ny ersättare i
nämnden.
____________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§3
Fastställande av föredragningslista
Majvi Andersson m.fl. (S) yrkade att föredragningslistan skulle
kompletteras med ärendet
 Ungdomens hus öppet hela sommaren
Emelie Roxby Schüsseleder (V) yrkade att föredragningslistan skulle
kompletteras med ärendena
 Ungdomsverksamhet
 Finskt förvaltningsområde
Ordföranden föreslog att förslagen tas upp under punkt 15 Frågor från
nämnden ledamöter och ersättare.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
föredragningslistan fastställs utan ändringar och att framlagda ärenden
med förslag till beslut tas upp under punkt 15.
___________________

§4
Anmälan av föregående protokoll
Anmäldes att protokoll 2014-05-22 justerats 26 maj.
__________________
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Justerares signatur

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
12 JUNI 2014
BLAD 5

§5
Svar på medborgarförslag om utökning av odlingslotter i
området Viktoriaparken i Älvsjö
Dnr 1.2.4.137-2014
Beslut



Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
medborgarförslaget.

Ärendet

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 odlinglotter 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.
Beslutsgång

Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag och
nämnden ställde sig bakom detsamma.
____________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§6
Svar på revisionskontorets årsrapport 2013
Beslut



Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på
revisionskontorets årsrapport 2013.

Ärendet

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.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande (S)
Majvi Andersson m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande.
Revisionskontorets rapport 2013 riktar kritik mot nämnden på flera
områden. Till exempel framgår av rapporten att nämnden inte fullt ut
bidragit till målet att ”Stockholm ska upplevas som en trygg, säker
och ren stad”. Andelen medborgare i Älvsjö som upplever trygghet i
stadsdelen uppnår inte målet. Det gör inte heller andelen medborgare
som är nöjda med skötsel av park och grönområden. För båda
områdena ligger Älvsjös målvärden under genomsnittet för staden.
Det är beklagligt att alliansen har låtit ännu ett år förflyta utan att på
allvar ha tagit itu med det stök och den oro som förekommer i och
kring Älvsjö centrum och Prästgårdsgärdet. Problemen har varit
växande under en lång följd av år vilket många medborgare vittnat
om, men först efter bränder i Medborgarkontoret och allvarliga
händelser som bilbränder och fönsterkrossning, har alliansen slutligen
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förstått att det inte går att låtsas som att ungdomsproblem löser sig av
sig självt. Det är vår förhoppning att de åtgärder som nu vidtas och
som vi lagt förslag om kommer att ge resultat. Men i de åtgärder
alliansens föreslår saknas rejäla satsningar på de unga.
Socialdemokraternas förslag är ungdomsgårdsverksamhet,
familjecentral och fler fältassistenter.
Vidare påpekar revisionen att verksamhetsmålet ”Stockholmarna
upplever att de får god service och omsorg” inte uppnås. För ca en
tredjedel av indikatorerna uppnås de uppsatta målvärdena endast
delvis, främst inom verksamheten för personer med
funktionsnedsättning. Det avser bl.a. andelen genomförda utredningar
enligt DUR-metoden, andelen brukare som upplever att de inte kan
påverka insatsernas utformning och andelen nöjda brukare med
insatsen daglig verksamhet och korttidsboende. Det är bekymmersamt
att Älvsjös medborgare som är i behov av omsorg inte fullt ut utreds
enligt moderna metoder, eller inte är nöjda med boende och daglig
verksamhet. Satsningar på brukarna inom verksamhetsområdet
kommer enligt alliansen inte ske förrän 2015.
Beträffande verksamhetsmålet ”Stockholms stad är en attraktiv
arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten” lyfter revisionen
fram att sjukfrånvaron ökat med 0,3 % jämfört med förgående år till
7,7 %, vilket innebär att nämndens målvärde om 6,5 % inte uppnås.
Det är beklagligt att inte resurser kan avsättas för att komma till rätta
med de höga sjuktalen. Finns det t ex brister i arbetsmiljön som bidrar
till att sjuktalen är höga? Är bemanningen för låg? Saknas stimulans i
form av vidareutbildning och kompetenshöjande åtgärder?
Det finns fler områden där revisionen funnit anledning att yttra sig.
Älvsjö har förbättringsområden. Ekonomin har gått ihop ytterligare
ett år, vilket får anses skickligt av förvaltningen. Som vi upplever det
har 2013 inneburit en mycket ansträngd situation för förvaltning och
medarbetare för att hålla budgeten i balans. Men vi är oroade över att
resultatet kan ha nåtts genom ytterst strikta bedömningar av behovet
hos Älvsjös medborgare i välfärdsfrågor. Under en följd av år har vi
ju också sett hur alliansen sänkt målen på flera områden, vilket
givetvis ökar på vår oro.
Vi konstaterar att med Socialdemokraternas förslag till budget hade
det funnits högre politiska ambitioner och betydligt mer ekonomi att
bedriva verksamhet för i Älvsjö.
Särskilt uttalande (MP)
Viktor Morawski m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt
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följande.
Älvsjö stadsdelsnämnds resultat ur ett ekonomiskt perspektiv visar på
ett mindre överskott för 2013 samt att budgetavvikelserna under året
har varit små. Det är dock uppenbart att de resurser den nuvarande
majoriteten avsätter till nämndens olika verksamheter inte är
tillräckliga för att kvalitén ska hålla en tillräckligt hög nivå.
Revisionen konstaterar i årsrapporten att flertalet av de mål nämnden
anser sig ha uppfyllt egentligen inte är helt uppfyllda. Exempel på
sådana mål är att Stockholm ska upplevas som en trygg, säker och ren
stad. Andelen medborgare i Älvsjö som upplever trygghet och som är
nöjda med skötsel av park och grönområden uppnår inte målvärdena.
Revisionen konstaterar att nämnden bedömer att målet om att
”Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg” är
uppnått trots att cirka en tredjedel av indikatorerna endast uppnås
delvis. Nämnden anser också att målet om att Stockholms stad ska
vara en attraktiv arbetsgivare helt har uppnåtts trots att till exempel
sjukfrånvaron ökar och är högt över målet på 6,5 %. Revisionen
konstaterar också att det föreligger brister i administrationen gällande
verksamhetssystemet Paraplyet och att det alltför ofta finns känslig
information i ekonomisystemet. Dessutom menar revisionen att
nämnden bör arbeta fram rutiner för att motverka korruption och
oegentligheter.
Om miljöpartiet hade varit med och styrt i staden skulle
stadsdelsnämnden haft en större budget och därmed kunnat genomföra
riktade insatser på de områden där revisionen pekar på brister i
verksamheten. Dessvärre får dessa satsningar vänta ytterligare ett år.
Särskilt uttalande (V)
Emelie Roxby Schüsseleder m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande
enligt följande.
Revisorerna noterar i stort sett samma verksamhetsmässiga avvikelser
som vi framfört, vad gäller budgetavvikelser och minskad upplevelsen
av trygghet, minskad nöjdhet med skötsel av park- och grönområden,
lägre målvärden vad gäller andelen brukare som upplever att de inte
kan påverka insatsernas utformning och andel nöjda brukare med
insatsen daglig verksamhet och korttidsboende och att sjukfrånvaron
är för hög.
Återigen en beskrivning av en verksamhet som det krävs allt mer av –
och som så tydligt är i behov av utökade resurser. Det är också tydligt
att förvaltningen gör sitt yttersta utifrån nuvarande ramar. Vi ser att
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målet om att minska sjukfrånvaron återigen inte uppfylls.
Förvaltningen har fullt av arbetstagare med tunga arbetsuppgifter på
obekväma arbetstider. Dessa jobb bemannas framför allt av kvinnor som är lågavlönade. Utöver god företagshälsovård tycker
Vänsterpartiet att de vinster som görs genom effektiviseringar, ska
behållas i verksamheterna och användas till att höja kvaliteten och inte
till att sänka skatten.
Förvaltningen uppfyller i huvudsak de krav som de borgerliga
politikerna har ställt med deras budget. Med en annan budget så hade
världens bästa välfärd utan vinstintresse varit möjlig. Vi menar att vi
borde ha ambitioner med välfärden. För att förbättra detta krävs en
kommunal offentlig sektor med ambitioner och förutsättningar att
förbättra och utveckla. En sådan ambition är det som Vänsterpartiet
budgetreservation har när vi lägger vår budgetreservation.
___________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 6A
Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
Dnr 1.1.214-2014
Beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan angivna socialinspektörer
och socialsekreterare vid Socialjouren att begära
polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens
eget ansvarsområde.
2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan angivna socialinspektörer och
socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning
enligt LVU § 43 1 st 2 p, inom nämndens eget ansvarsområde.
Socialinspektörer: Annette Borell, Agneta Engström, Maria
Larsson, Maria Mistander, Inga-Lill Renhorn Källgren,
LiselotteTronders
Socialsekreterare: Ann Bergholz Flynn, Chris Bremark, Susanne
Cavallius, Daniel Colegate, Lars Cronstrand, Anneli Fastborg,
Helena Holm, Anna-Carin Jevrell Monié, Ulla Schöldström, Lars
Stenman, Margareta Svensson, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka,
Linda Lillieström, Ulrika Paleús, Charlotta Thorelius, Tanja
Lernbo, Rasmus Bergström.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att Göran Sjödin, Helene Ghomri och
Anna-Carin Carlsson förordnas att begära polishandräckning
enligt 43 § 1 st 2 p lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU).
Ärendet

Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och
familjeomsorg. Den nämnd som svarar för denna verksamhet fattar ett
särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära
polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut överlämnas
sedan till stadsdelsnämnderna som fattar motsvarande beslut.
Beslut om att begära polishandräckning enligt LVM kan delegeras till
tjänsteman medan beslut om att begära polishandräckning enligt LVU
inte kan delegeras. Däremot kan särskilda tjänstemän förordnas av
nämnden att fatta sådana beslut. Delegation att fatta ett beslut innebär
således att ett beslut får fattas av innehavare av viss befattning medan
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förordnande att fatta ett beslut är personligt.
Socialnämnden föreslås fatta beslut att förordna namngivna personer
inom Socialjouren som ska ha rätt att begära polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU. Det är
också praktiskt att socialnämnden utser namngivna socialinspektörer
och socialsekreterare vid Socialjouren som enligt delegation får
besluta om polishandräckning för att få till stånd läkarundersökning
enligt LVM och för att föra den enskilde till LVM-vård på sjukhus
eller i LVM-hem.
Socialnämnden har beslutat i ärendet 2014-05-20.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2014-06-02.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§7
Ekonomisk månadsrapport
Ekonomichefen Ingela Kristiansson redogjorde muntligt för det
ekonomiska utfallet per maj månad.
________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
12 JUNI 2014
BLAD 12

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
12 JUNI 2014
BLAD 13

§ 7A
Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2014
Beslut



Redovisad nominering till kvalitetsutmärkelsen 2014 lades till
handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen redovisade Förskolan Sylvesters nominering
till kvalitetsutmärkelsen 2014.
__________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§8
Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter
Dnr 1.6.211-2014
Beslut



Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder
som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och
protokollsutdragen.

Ärendet

Förteckning över inkomna ärenden, klagomål och synpunkter under
perioden 2014-05-05 till 2014-05-26 anmäldes.
____________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
12 JUNI 2014
BLAD 15

§9
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 1.1.209-2014
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut av
tjänstemän enligt delegation i maj 2014 till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes förteckning över beslut fattade av tjänstemän enligt
delegation i maj 2014 enligt nedan.
Ärendegrupp
enligt
delegationsförteckning
3.1

1.2

2.16

4.12

Beslut

Beslutsfattare

Personalärende
Att avdelningschef Margareta Hamrén vikarierar
under stadsdelsdirektör Lars Arvidsson semester
from
23 maj 2014 kl: 08:00 - 26 maj 2014 kl:13:00.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör
.

Allmänna ärenden
Beslut om tillstånd att ta del av sekretesslagda
handlingar och uppgifter för forskningsändamål.
Dnr 1.6.187-2014.
Stadsmiljö
Besvarande av remisser avseende enklare
bygglov.
Dnr 1.5.3.70-2014, 1.5.3.109-2014
Förskoleverksamhet
Beslut att lämna vårdnadsbidrag
Dnr 4.5.70-2014

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör
.

_______________

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Kajsa Pärke
Planeringssekreterare
Karin Landberg
Samhällsvägledare
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Protokoll från pensionärsrådet
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådet 2014-06-03 anmäldes.
_____________________
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Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
12 JUNI 2014
BLAD 16

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

§ 11
Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från funktionshindersrådet 2014-06-03 anmäldes.
_____________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 12
Protokoll från förvaltningsgruppen
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2014-06-05 anmäldes.
_____________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 13
Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för
trafik-, miljö- och planfrågor
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till
handlingarna.

Ärendet

Protokoll från tvärpolitiska arbetsgruppens sammanträde 2014-05-14
anmäldes.
___________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 14
Övrigt verksamheten
Stadsdelsdirektör Lars Arvidsson informerade.
Sommarsemester förvaltningsledningen
Sommarsemester för förvaltningsledningen redovisades.
Svarsbrev om kort remisstid
Dnr 1.6.59-2014
På uppdrag av stadsdelsnämnden inlämnades 2014-02-14 en skrivelse
till kommunstyrelsen för att påtala problemet med korta remisstider.
En svarsskrivelse daterad 2014-05-27 har inkommit till Älvsjö
stadsdelsnämnd och redovisades vid sammanträdet.
Utdelades till nämnden
Skriften Fakta om Brännkyrkabygd av Iris Lindgren
________________

Ordförandes signatur
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§ 15
Frågor från nämndens ledamöter och ersättare
A. Ungdomens hus öppet hela sommaren

Dnr 1.1.241-2014
Majvi Andersson m.fl. (S) anmälde ett förslag till beslut enligt
följande.


att Ungdomens hus har öppet som vanligt hela juli



att verksamhet för barn och unga inrättas vid Långsjöbadet

Förvaltningen planerar att stänga Ungdomens hus hela juli på samma
sätt som det varit under föregående år då verksamheten i tillämpliga
delar flyttat till Långsjöbadet. Vi menar att det är obetänksamt att
stänga Ungdomens hus och lika obetänksamt om ingen verksamhet
skulle finnas vid Långsjöbadet. Båda verksamheterna behövs.
Det samlas mycket ungdomar och barn i olika åldrar vid badet och det
är viktigt att vi finns där och ordnar med aktiviteter och vuxennärvaro.
Men att samtidigt stänga Ungdomens Hus är en sparsamhet som
riskerar att generera kraftigare utgifter längre fram. Vi minns
sommaren 2013 som en mycket orolig och stökig tid i Älvsjö Centrum
och på Prästgårdsgärdet och i augusti sa polisen att Älvsjö blivit en av
de stökigaste platserna i södra Stockholm. För att i görligaste mån
förebygga att problemen uppstår även i år borde Ungdomens Hus
hålla öppet som vanligt och fånga upp de ungdomar som inte tar sig
till badet, eller som behöver ha ett ställe att vara på om vädret inte
tillåter uteaktiviteter.
2013 hörde vi hur polisen efterlyste initiativ och åtgärder från Älvsjös
sociala myndigheter. Enligt polisens uppfattning var många problem
av den arten att de inte kunde åtgärdas med polisiära ingripanden.
Socialtjänstens ansvar är stort när det uppstår problem med stökiga
ungdomar och i det ansvaret ingår att försöka förhindra att problemen
uppstår. Det går inte att lita på att ideella krafter ska vara dem som ser
till att det är lugn och ro i vår stadsdel. Ideella krafter måste ses som
ett komplement till nämndens satsningar. Därför är det viktigt att
nämnden under sommaren, då unga människor rör sig mer utomhus,
ökar sina insatser och aktiviteter i syfte att förhindra att oro och
stökighet uppstår.
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Stadsdelsnämndens behandling av ärendet
Majvi Andersson (S) yrkade bifall till framlagt förslag till beslut.
Torbjörn Erbe (M) yrkade avslag med hänvisning till de åtgärder och
aktiviteter som planeras i stadsdelen.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat avslå förslaget.
Omröstning begärdes. Ja-röst avlämnas för bifall till förslaget och nejröst för avslag på detsamma. Vid omröstningen avlämnades ja-röster
av Viktor Morawski (MP), Majvi Andersson (S), Gun Högbacke (S),
Emelie Roxby Schüsseleder (V) och Thord Ingesson (S). Nej-röster
avlämnades av Torbjörn Erbe (M), Anita Lundin (M), Inga-Lill
Persson (FP), Evy Kjellberg (C), Anita Gülich (M) och Jan Bressler
(FP). Ordföranden förklarade att nämnden med 5 ja-röster och 6 nejröster beslutat avslå förslaget.
Stadsdelsnämndens beslut
 Stadsdelsnämnden avslår förslaget.
Reservation från (S) och (MP).
A. Ungdomsverksamhet i stadsdelen

Dnr 1.1.240-2014
Emelie Roxby Schüsseleder (V) anmälde ett förslag till beslut enligt
följande.
Alla ungdomar har inte möjlighet att resa bort i semestertider. För
vissa av dem kan det vara än mer viktigt att det finns vuxna förebilder
som stöttar då skola och andra viktiga vuxna inte finns att tillgå. Förra
sommaren uppmärksammades behovet av vuxenkontakt då flera gäng
”hängde runt” i området. I andra grannliggande stadsdelar så finns det
flera olika typer av verksamheter som riktar sig till just denna
målgrupp såsom omfattande fritidsverksamhet för barn och unga,
öppna fritidsgårdar, parklekar, fältassistenter i tjänst och badbussar
flera gånger i veckan. Vi undrar därför hur det är tänkt för våra
ungdomar i Älvsjö även på kvällar och helger då det inte finns någon
verksamhet som riktar sig till dem? Eller vuxna som de kan vända sig
till.
Vi ser att det finns ett stort behov för dessa ungdomar och föreslår
därför;


att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka vilka möjligheter
som finns att rikta verksamhet och/eller vuxna som stöttar denna
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grupp ungdomar när övrig verksamhet är stängd på kvällar och
helger.
Stadsdelsnämndens behandling av ärendet
Emelie Roxby Schüsseleder (V) yrkade bifall till framlagt förslag till
beslut. Torbjörn Erbe (M) yrkade avslag med hänvisning till de
åtgärder och aktiviteter som planeras i stadsdelen. Ordföranden ställde
förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat avslå
förslaget.
Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden avslår förslaget.
C.

Finskt förvaltningsområde

Dnr 1.1.239-2014
Emelie Roxby Schüsseleder (V) anmälde ett förslag till beslut enligt
följande.
Stockholm stad är sedan 2010 ett av de finska förvaltningsområdena
enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
(2009 724). Den finska minoriteten har därmed särskilda rättigheter
och barns utveckling av kulturell identitet och användning av
minoritetsspråk ska särskilt främjas till exempel genom att få
barnomsorg helt eller delvis på finska. Denna särställning handlar
även om att barnen har rätt att få modersmålsstöd även när gruppen är
mindre än fem, och även om de inte aktivt talar finska hemma. Dessa
rättigheter handlar om individuella rättigheter som staten och
kommuner har skyldighet att uppfylla. Det handlar inte om att man
tycker att det ena är viktigt eller ej, utan det handlar om att individen
har rätt få det stödet som efterfrågas.
Stockholm har en lång bit kvar för att uppfylla lagens intentioner, det
finns en lång kö till finskspråkig förskola och behovet av platser har
inte heller kartlagts förrän helt nyligen. Det har visat sig att
kommunen inte har en fungerande och känd struktur för att ta emot
förfrågningar om förskoleplatser. De enskilda föräldrarna har varit
tvungna att söka upp andra föräldrar för att organisera sig för att
påvisa behovet av finskspråkiga förskoleplatser. Inte förrän nu i vår
har det varit möjligt att anmäla intresse för finskspråkig verksamhet
via e-tjänsten ”söka förskola”. Ansvaret för den kommunala förskolan
ligger på stadsdelsnämndsnivå där kunskapen om de nationella
minoriteterna samt förvaltningsområdet för finska ibland är bristfällig.
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När det gäller finska förskolor eller grupper krävs ett
språkutvecklande arbete med kvalitet. Det räcker inte med enstaka
finsktalande pedagoger. Barn skapar kunskap relationellt, det vill säga
de lär sig av varandra och i samarbete med varandra. Det förekommer
även att barnen inte har ett aktivt finskt språk hemifrån och då är det
extra viktigt att vara i ett finsktalande, tvåspråkigt sammanhang för att
utveckla ett rikt språk.
Vänsterpartiet vill med denna skrivelse verka för att staden tar nya
steg för säkerställa att de sverigefinska barnen får sina rättigheter
tillgodosedda. Det kan finnas behov av ett samarbete mellan
stadsdelsnämnderna för att lyckas. Vi vill därför uppdra åt
förvaltningen att undersöka möjligheterna att samarbeta i skapandet
av en finsk förskola eller förskolegrupp med våra grannstadsdelar för
att möta det behov av platser som finns. Förvaltningen ges därför i
uppdrag;


att kartlägga efterfrågan på och behovet av förskoleverksamhet
på finska i stadsdelsområdet



att undersöka möjligheten att samverka med angränsande
förvaltningsområden som t ex Hägersten-Liljeholmen för att
tillgodose behovet av platser på finsk förskola



att kartlägga den språkliga kompetensen hos våra anställda inom
förskolan

Stadsdelsnämndens behandling av Ärendet
Emelie Roxby Schüsseleder (V) yrkade bifall till framlagt förslag till
beslut. Torbjörn Erbe (M) yrkade att ärendet överlämnas till
förvaltningen för beredning.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat bifalla Torbjörn Erbes yrkande.
Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.
D.

Övriga frågor

Sommarverksamhet för ungdomar
Torbjörn Erbe (M) undrade vad förvaltningen har för planer och
beredskap för ungdomar i stadsdelen som behöver sysselsättning
under sommaren.
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Göran Sjödin berättade om de aktiviteter som finns. Juni månad ut
anordnas särskilda aktiviteter som vänder sig till barn och ungdomar.
Dessa startar upp i augusti igen med särskild tonvikt på veckan före
skolstart. Tidigare aktiviteter vid Långsjöbadet i juli månad har inte
mött så stort intresse och finns därför inte inplanerade för året.
Parkleken är öppen hela sommaren och fältassistenter är i tjänst.
Miljöstationer
Anita Lundin undrade hur arbetet går för att hitta en bättre placering
av miljöstationen vid Fru Marias torg. Förvaltningen återkommer.
Tack till ordföranden
Anita Lundin (M) tackade ordföranden för ett väl utfört uppdrag.
En glad sommar tillönskades alla.
____________________
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§ 16
Protokoll från sociala delegationen
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationen 2014-06-05 anmäldes.
__________________
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