ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
23 APRIL 2015
NR 5/2015

Sammanträde torsdagen den 23 april 2015, kl. 18.00-19.40
Plats: Älvsjö medborgarkontor, Älvsjö stationsgata 21, Älvsjö
BESLUTANDE
Ledamöter

Majvi Andersson (S) ordf
Güler Alici (S)
Andreas Lind (S)
Viktor Morawski (MP)
Emelie Roxy Schüsseleder (V)
Torbjörn Erbe (M)
Helena Stenbeck Nilsson (M)
Hans Breismar (M)
Jan Bressler (FP)
Evy Kjellberg (C) ej § 6

Tjänstgörande ersättare

Marie Lorentzon (S) ersätter B. Sehlin (S)
Holger von Fircks (MP) ersätter M.Christiernin (MP)
Matilda Berg Pulls (M) ersätter J. Nilsson (M)
Birgitta Stjärneback (M) ersätter E. Kjellberg(C) § 6

ÖVRIGA NÄRVARANDE
Ersättare

Mikael Haapa-aho (S), Malin Hammarström (S), Lovisa Karlsson Kjellin (MP), Jenny
Norberg (V), Anna Göthner (Fi), Birgitta Stjärneback (M), Olle Andretzky (M) ej §19-20,
Sverker Sundmark (M) ej §19-20, Inger Swahn (FP), Camilla Sarfors (KD)
Tjänstemän

§ 1-20: Göran Sjödin, tf. stadsdelsdirektör och Carin Berg, nämndsekreterare
§ 1-18: Ingela Kristiansson, ekonomichef, Eva Frykler, verksamhetsområdeschef,
Elisabeth Carlö, kommunikatör, Pål Tennek tf. avdelningschef
Dag för justering

Utses att justera

2015-04-27

Majvi Andersson (S) och Torbjörn Erbe (M)

Ordförande

Ledamot

………………………….

…………………………………

………………………..

……………………….

………..
…………………………

Paragrafnr § 1- 20
Varav slutet sammanträde § 19-20
Varav omedelbar justering § 20
Antal blad 26

Sekreterare
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Öppen frågestund och information
Före sammanträdet var det öppen frågestund och allmänheten fick
tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter till nämndens ledamöter
och ersättare.
Information
 Socialpsykiatrin informerade om hälsoprojektet ”Din hälsa i
fokus”
Anna Hedblom, projektledare och Ann-Marie Wallenius,
intraprenadchef
____________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

§1
Val av justerare och dag för justering
Ledamoten Torbjörn Erbe (M) utsågs att tillsammans med
ordföranden Majvi Andersson (S) justera protokollet.
Tid för justering: måndag 27 april 2015
____________________

§2
Upprop
Upprop förrättades och tjänstgöringslistan fastställdes. Närvaron
redovisas i protokollet.
____________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§3
Fastställande av föredragningslista
Ärendet 16 utgår, då sammanträdet hade ställts in.
Föredragningslistan fastställdes för övrigt.
___________________

§4
Anmälan av föregående protokoll
Anmäldes att protokoll 2015-03-26 justerats den 30 mars.
__________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§5
Anmälan av medborgarförslag om regnskydd på hundgården
i Solberga
Dnr 1.2.4.105-2014
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.

Ärendet

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har 2015-03-23 inkommit ett
medborgarförslag med önskemål om att det sätts upp någon form av
regnskydd vid hundgården i Solberga.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-04-07.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§6
Föreningsbidrag 2015
Dnr 5.4.68-2015
Beslut

 Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och
frivilligorganisationer med sammanlagt 160 000 kronor enligt
följande.
1 och 2. Brännkyrka hembygdsförening
3. PRO Älvsjö Herrängen

19 000 kr
20 625 kr

4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

16 375 kr
21 000 kr
12 000 kr
14 000 kr
6 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
6 000 kr
8 000 kr
avslag
9 000 kr
6 000 kr
6 000 kr
6 000 kr

PRO Solberga Brännkyrka
SPF Brännkyrka
Förtroenderådet Älvsjö servicehus
Intressefören. Blomstergården Liseberg
Brännkyrka veteranring
Café Hållihop
Älvsjö konstförening
Långsjö fastighetsägarförening
Brottsofferjouren Södra Stockholm
Älvsjö missionsförsamling
Älvsjö AIK Fritid
Älvsjö AIK SoK
Solberga Bollklubb
Musikklubben Herrängens gård

Evy Kjellberg (C) deltog ej i handläggningen av detta ärende på
grund av jäv.
Ärendet

Stadsdelsnämnden har för 2015 avsatt 160 tkr för stöd till det lokala
förenings- och kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle
under året enligt fastställda riktlinjer. Föreningsbidrag kan sökas av
lokala föreningar som kompletterar nämndens ordinarie verksamhet
och har social och kulturell verksamhet. Bidrag kan också ges till
särskilda arrangemang som vänder sig till alla boende i stadsdelen.
Prioriterade målgrupper är barn och ungdomar, äldre samt
funktionsnedsatta.
Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar i Älvsjö att söka bidrag.
Det har inkommit 17 ansökningar om totalt 266 500 kronor.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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Förvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av föreningsbidragen
med ledning av gällande riktlinjer. Stadsdelsnämnden föreslås bevilja
bidrag enligt upprättat förslag.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-04-07.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
__________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§7
Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
Dnr 1.1.111-2015
Beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda gruppledare och
socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning
enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.
2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda gruppledare och
socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning
enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.
Annette Borell, Ann Dahlgren, Daniel Colegate, Johan
Christiansson, Agneta Engström, Lis-Mari Boija, Sanna Eriksson,
Jennie Calminder, Maria Larsson, Maria Mistander, Inga-Lill
Renhorn Källgren, Ulla Schöldström, Marita Damm, Margareta
Svensson, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Louisa Sesti, Lena
Wedberg, Tanja Lernbo, Liselotte Tronders, Julissa Fällgren,
Feryal Lövström, Liliana Pellegrino, Lars Cronstrand, Linnea
Hanning, Inger Åsebo.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att Göran Sjödin 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. Socialnämnden har beslutat
i ärendet 2015-03-24 och överlämnar ärendet till stadsdelsnämnden
för att fatta motsvarande beslut.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-04-02.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
_______________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§8
Motion (M) om bättre förutsättningar för jämlika
motionsspår
- remiss från kommunstyrelsen, KS 106-272/2015
Dnr 1.5.1.85-2015
Beslut



Stadsdelsnämnden godkänner upprättat tjänsteutlåtande och
föreslår kommunstyrelsen att motionen avslås.

Ärendet

Remissen består av en motion från Regina Kevius (M) som föreslår
att ansvaret för drift och skötsel av motionsspår överförs från stadsdelsnämnderna till idrottsnämnden.
Förvaltningen delar inte motionärens uppfattning att skötseln av
motionsspåren blir bättre om den centraliseras till idrottsnämnden. En
central förvaltning kan inte har samma lokala perspektiv och kontakt
med medborgarna som en stadsdelsförvaltning har. Dessutom skulle
det uppstå gränsdragningsfrågor om vem som ansvarar för vad.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-03-31.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
___________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§9
Ansökan om serveringstillstånd vid Herrängens Gårds Café
- remiss från tillståndsenheten, SoN 9.1-03355/2015
Dnr 1.5.2.115-2015
Beslut

1.

Stadsdelsnämnden beslutar tillstyrka ansökan för restaurang
Herrängens Gårds Café om serveringstillstånd till allmänheten
måndag till söndag, kl. 11:00 – 00:00 i restaurang och
uteservering.

2.

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

Ärendet

Socialnämndens tillståndsenhet har inkommit med en remiss om
serveringstillstånd. Det är Haker and Baker AB som för sin restaurang
Herrängens Gårds Café på Segeltorpsvägen i Älvsjö, ansöker om
tillstånd för servering till allmänheten måndag till söndag kl. 11:00 till
00:00.
Stadsdelsnämnden ska som remissinstans främst yttra sig över det
som är av lokalt intresse och bedöma eventuella sociala olägenheter
som finns eller kan befaras uppstå eller i övrigt beträffande
restaurangens läge i stadsdelen.
Förvaltningen ställer sig positiv till ansökan och föreslår nämnden att
tillstyrka ansökan.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-04-13.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
_____________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 10
Ekonomisk månadsrapport per mars månad
Ekonomichefen Ingela Kristiansson redogjorde muntligt för det
ekonomiska utfallet per mars månad.
___________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 11
Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter
Dnr 1.6.114-2015
Beslut



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

Ärendet

Anmäldes förteckning över inkomna ärenden, klagomål och
synpunkter under perioden 2015-03-09 till 2015-04-01.
____________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 12
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 1.1.110-2015
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger förteckning för april 2015 över beslut
av tjänstemän enligt delegation till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes förteckning för april 2015 över beslut fattade av tjänstemän
enligt delegation enligt följande.
Ärendegrupp
enl delegationsförteckning
3.6.
3.10
3.6.

Beslut

Beslutsfattare

Personal
Beslut om disciplinpåföljd i form
av skriftlig varning.
Samt beslut om avstängning.
Dnr 2.3.4.86-2015

Tf stadsdelsdirektör
Göran Sjödin.

Personal
Beslut om disciplinpåföljd i form
av skriftlig varning.

Tf stadsdelsdirektör
Göran Sjödin.

Dnr 2.3.4.92-2015
Dnr 2.3.4.102-2015

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Förskolechef
Olle Pettersson
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§ 13
Protokoll från pensionärsrådet
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådet 2015-04-16 anmäldes.
_____________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 14
Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från funktionshindersrådet 2015-04-16 anmäldes.
_____________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 15
Protokoll från förvaltningsgruppen
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2015-04-16 anmäldes.
_____________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 16
Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-,
miljö- och planfrågor
Ärendet utgick då sammanträdet 2015-04-01 hade ställts in.
_________________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 17
Information från förvaltningen
Tf. stadsdelsdirektören Göran Sjödin informerade:
Översyn av den centrala administrationen
Förvaltningen har gjort en översyn av den centrala
administrationen utifrån nya förutsättningar som gäller. Det
kommer att inrättas två enheter, en för ekonomi med intern service
och en för HR med extern service. Den nya organisationen träder i
kraft den 1 juni.
Verksamhetsområdeschef Eva Frykler informerade:
Hemtjänst i egen regi
Planering för hemtjänst i egen regi pågår och verksamheten
kommer utgå från servicehuset med planerad start i september.
Solberga vård- och omsorgsboende
Det har gjorts en översyn av ledningsorganisationen på Solberga
vård- och omsorgsboende. Det kommer att utses en enhetschef
tillika verksamhetschef samt två biträdanade enhetschefer.
Informationsblad
Vårmarknad 9 maj
Vårmarknad planeras på Älvsjö torg den 9 maj, då det bl.a.
kommer redovisas en uppföljning av boendedialogen.
____________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 18
Frågor från nämndens ledamöter och ersättare
Älvsjöskogens naturreservat

Evy Kjellberg (C) anmälde en skrivelse om Älvsjöskogens
naturreservat enligt följande.
Centerpartiet i Brännkyrka är mycket glada att Älvsjöskogen nu blir
naturreservat efter minst 40 års arbete och att reservatet även sträcker
sig ned till Långsjön. Samråd hölls augusti 2014 om
Älvsjöskogen naturreservat. Centerpartiets förhoppning är att
naturreservatet snarast kan invigas.
Den 26 mars 2015 behandlade nämnden ett medborgarförslag ”Svar
på medborgarförslag om skyltar i Älvsjöspåret. Dnr 1.2.4.438-2014.
Det är glädjande att detta medborgarförslag tog upp mitt tidigare
förslag som bl.a. förts fram i ett särskilt uttalande i Älvsjö SDN 201408-28, Älvsjöskogen, förslag till naturreservat – remiss från
exploateringskontoret och i remissyttrande från Centerpartiet i
Brännkyrka.
Stadsdelsnämndens remissvar ligger till grund för det fortsatta arbetet
men det är hög tid att se över eventuella kompletteringar.
Undertecknad - Centerpartiet lägger följande förslag för att vi ska få
ett inbjudande, bra, välbesökt och tillgängligt naturreservat.
Reservatets omfattning
Mycket viktigt att reservatet även omfattar naturmarken vid
Vårgårdavägens förlängning med Vårgårdadammen, en mycket viktig
grodlokal där dammen har stor betydelse som lekvatten för grodorna.
Namn på naturreservatet
Namnet Älvsjöskogen naturreservat, som föreslås, bör ändras till
Älvsjöskogens naturreservat eller Naturreservatet Älvsjöskogen.
Ekodukt
Redan 1973 motionerade undertecknad i Stockholms fullmäktige om
en över- eller undergång vid järnvägen, en ”ekodukt”, för att knyta
ihop grönområdena på respektive sida. Behovet av denna förbindelse
är fortfarande mycket stor eftersom stambanan utgör en barriär mellan
Älvsjöskogen och Hagsätraskogen. Det är viktigt för att människor
ska kunna röra sig fritt mellan områdena, men också för att underlätta
rörlighet och spridning för djur- och växtliv. Därför hoppas vi att
inrättandet av en ekodukt realiseras.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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Parkeringsplatser
Behovet av parkeringsplatser verkar inte ha beaktats fullt ut i
förslaget. Därför bör planering göras för fler parkeringsplatser i
anslutning till skogen. Vid dessa parkeringsplatser bör det även finnas
gott om parkeringsplatser för cyklar, med möjlighet att låsa fast dem,
eftersom det inte kommer att vara tillåtet att cykla i skogen, förutom
på cykelvägen längs järnvägen.
Tillgänglighet för alla
I förslaget nämns inget om hur personer med funktionsnedsättning ska
kunna utnyttja skogen. Vi utgår från att planering också görs för
parkeringsplatser för funktionshindrade och att de stora stigarna lätt
kan nås med rullstol och rollator.
Namn på stigar och grillplatser
De större stigarna samt grillplatserna bör namnges. Några förslag
skulle kunna var Myrstigen, Storskogsstigen, Spårstigen,
Farmenstigen, Grodstigen, Vårgårdastigen, Dansbanestigen,
Spejarstigen samt Thorénstigen. En tävling kan utlysas om vilka namn
stigarna ska ha.
Eldning och grillning
Centerpartiet anser att eldning och grillning enbart ska vara tillåtet på
särskilt anvisade grillplatser. Engångsgrillar, som kan vara praktiska
att ta med sig, bör tillåtas, men de bör endast få användas på
grillplatserna. För att undvika eldsvådor och andra skador på naturen
bör engångsgrillar för övrigt vara förbjudna.
Hundar/hundrastgård
En hundrastgård bör inrättas t.ex. bakom Älvsjö AIK-stugan. Redan i
dag är det inte tillåtet att låta hundar springa lösa i Älvsjöskogen och
så bör det förbli även i fortsättningen
Då efterlevnaden av detta beslut är mycket lågt bör fler skyltar sättas
upp vid entréerna och/ eller på den kommande anslagstavlan. De
okopplade hundarna utgör en fara för de vilda djuren samt besökare
som många gånger känner olust och otrygghet i skogen, när hundar
kommer springande emot dem.
Skärmtak, bänkar, bord, anslagstavla
Ett skärmtak, bänkar och bord vid de röda bodarna skulle bli en
trevlig samlingspunkt för t.ex. förskolegrupper. Information om
naturreservatet och en allmän anslagstavla kan även förläggas till
detta område.

Ordförandes signatur
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Skyltning
I Älvsjöskogen har det funnits skyltar med kulturhistorisk text och
bild av tecknaren och Älvsjöprofilen Ingvar Thorén. I dag finns bara
några kvar. Skyltarna bör kompletteras och rustas upp och finnas väl
synliga i reservatet. Naturreservatet Älvsjöskogen bör även förses
med välkomnande skyltar vid entréerna till skogen men även vid
Älvsjö torg och resecentrum så att det blir lätt att hitta till reservatet.
Frågor och förslag:
1. Åtta månader har nu gått sedan det var samråd om Älvsjöskogen
naturreservat
a. Har det kommit någon samrådssammanställning?
b. Hur långt har man kommit i beslutsprocessen? På vilket sätt är
Älvsjö stadsdelsförvaltning involverad i arbetet? När kommer
beslut att fattas i kommunfullmäktige?
c. Efter beslut i kommunfullmäktige bör en invigning ske.
När/hur?
2. Centerpartiet föreslår att ovanstående förslag genomförs.
Förslag om namn på reservatet, utökning av reservatet samt en
ekodukt kan Älvsjö SDN inte besluta om. Vi kan däremot ”trycka
på”. Övriga förslag bör stadsdelsnämnden kunna ta beslut om och
driva i diskussionerna med övriga förvaltningar inför
reservatsbildningen.
Svar från förvaltningen
Ärendet om Älvsjöskogen planeras komma upp i berörda nämnder,
exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden i maj månad och beslut fattas i fullmäktige
under hösten. Samrådsredogörelsen kommer att redovisas i samband
med att ärendet läggs fram för beslut. Invigning kommer att ske när
beslutet är taget.
 Förslaget som läggs fram nu kommer endast att omfatta
skogen väster om järnvägen. Vårgårdadammen kommer att
ingå i reservatet.
 Förvaltningen kommer att påtala att reservatet bör heta
Älvsjöskogens naturreservat.
 Utredning av ekodukt ingår inte i underlaget för
naturreservatet.
 Parkeringsplatser vid Myrvägen/Korkskruven kommer att
öppna igen, när reservatet är beslutat och det är klart hur
parkeringsövervakningen ska skötas. Fler cykelställ kommer
att placeras ut.
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 Det planeras för p-platser för personer med rörelsehinder i
reservatet. Stadsdelsnämnden kommer söka
tillgänglighetsmedel för att förbättra underlaget för
motionsspåret.
 Miljöförvaltningen är tveksam till att namnge och skylta upp
spår, stigar och grillplatser i reservatet, eftersom det påverkar
upplevelsen av att befinna sig i en skog och den uppfattningen
delas av stadsdelsförvaltningen. Miljöförvaltningen anser dock
att det kan vara motiverat med enklare orienteringsskyltar där
spåret delar sig, såsom nämnden beslutade om enligt ett
medborgarförslag.
 Oklart hur föreskrifterna kommer att se ut för eldning och
grillning.
 Det ska även fortsättningsvis vara koppeltvång i Älvsjöskogen.
En hundrastgård planeras inom reservatet, men placeringen är
ännu inte bestämd.
 Det finns inga hinder för att sätta upp skärmtak, bänkar, bord
eller anslagstavla i reservatet.
 Information om naturreservatet kommer att sättas upp vid de
större entréerna till reservatet.
Antal barn i barngrupperna i förskolan

Ersättaren Camilla Sarfors (KD), anmälde en skrivelse enligt följande.
Små barngrupper i förskolan är viktigt för att ge mer tid för barnen
och för att fler barn ska bli sedda, bekräftade och känna trygghet. Det
pedagogiska uppdraget blir också lättare att klara av om
barngrupperna är små.
Den rödgrönrosa majoriteten fastslår i budget 2015 att antalet barn i
småbarnsgrupperna (1-3 år) inte bör vara fler än 14 barn per grupp
och inte fler än 18 för de äldre barnen. Det är samma mål som
Alliansen hade under föregående mandatperiod. Kristdemokraterna
höjer ambitionen ytterligare i vår budgetreservation för 2015. I denna
avsätter vi i ett första steg 50 miljoner för att minska barngruppernas
storlek i förskolan till max tolv barn i småbarnsgrupperna och max 15
barn i övriga grupper.
Vi har från flera stadsdelar fått oroväckande signaler om ökade
gruppstorlekar i förskolan. Bland annat anges bristande ekonomiska
resurser som en anledning till att öka gruppernas storlek. Det finns
exempel på stadsdelsnämnder som har lägre ambitioner än de av
kommunfullmäktige fastställda målen.
Mot bakgrund av ovanstående har jag följande frågor till
stadsdelsförvaltningen:
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1) Hur stora är småbarnsgrupperna respektive grupperna för de äldre
barnen i stadsdelen?
2) Hur ser planeringen ut för att uppnå de av kommunfullmäktige
fastställda målen avseende barngruppernas storlek i förskolan?
Stadsdelsnämndens behandling av ärendet
Ordföranden förklarade att frågorna till stor del kommer att få sitt svar
i samband med tertialbokslutet, men skrivelsen överlämnas till
förvaltningen för besvarande.
Bosättningar Solbergaskogen

Torbjörn Erbe (M) pekade på bosättningar som finns i
Solbergaskogen och undrade vilka åtgärder som vidtas bl.a. med
hänsyn till säkerhetsaspekter som eldfara etc.
Tf. stadsdelsdirektör Göran Sjödin berättade att staden i november
tagit fram en rapport över bosättningar i staden och det finns riktlinjer
hur situationen ska hanteras. Till att börja med gör socialtjänsten ett
besök på stället för att informera sig och göra en bedömning av
situationen. En rapport lämnas till stadsledningskontoret som tar
ställning till ev. avhysning. Räddningstjänsten involveras för att
bedöma risk för brand och ev. behov av åtgärder.
Anna Göthner (Fi) pekade på att det kan finnas anledning att även
uppmärksamma hatbrott som förekommer i sammanhanget.
Socialförvaltningen har 2015-01-28 tagit fram en information kring
med frågor och svar gällande fattiga EU-medborgare i Stockholm som
ska delges nämnden.
___________________
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§ 19
Protokoll från sociala delegationen
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet
Protokoll från sociala delegationen 2015-03-26 och 2015-04-09
anmäldes.
__________________
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