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Sammanträde torsdagen den 22 oktober 2015, kl. 18.00-19.20
Plats: Älvsjö medborgarkontor, Älvsjö stationsgata 21, Älvsjö
BESLUTANDE
Ledamöter

Majvi Andersson (S) ordf
Johan Nilsson (M) vice ordf
Bo Sehlin (S)
Güler Alici (S)
Andreas Lind (S)
Viktor Morawski (MP)
Emelie Roxby Schüsseleder (V)
Torbjörn Erbe (M)
Helena Stenbeck Nilsson (M)
Hans Breismar (M)
Jan Bressler (FP)
Evy Kjellberg (C)

Tjänstgörande ersättare

Lovisa Karlsson Kjellin (MP) ersätter vakant
(MP)

ÖVRIGA NÄRVARANDE
Ersättare

Marie Lorentzon (S), Anna Göthner (Fi), Matilda Berg Pulls (M), Birgitta Stjärneback
(M), Olle Andretzky (M), Sverker Sundmark (M), Inger Swahn (FP)
Tjänstemän

§ 1-23: Per Kjellander, stadsdelsdirektör, Göran Sjödin, verksamhetsområdeschef och
Carin Berg, nämndsekreterare
§ 1-21: Ingela Kristiansson, ekonomichef, Elisabeth Carlö, kommunikatör
Dag för justering

Utses att justera

2015-10-26

Majvi Andersson (S) och Johan Nilsson (M)

……………………………….
Majvi Andersson (S)
Ordförande

…………………………………..
Johan Nilsson (M)
Vice ordförande

………………………………..
Carin Berg
Sekreterare

Paragrafnr § 1- 23
Varav slutet sammanträde § 22-23
Antal blad 34
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Öppen frågestund och information
Ordföranden Majvi Andersson (S) öppnade mötet.
Sammanträdet ajournerades för frågestund för allmänheten.
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med
politikerna i stadsdelsnämnden.
Sammanträdet fortsatte direkt efter frågestunden för information.
Information
 Demokratiutveckling
Linda Nordberg, demokratisamordnare
____________________
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§1
Val av justerare och dag för justering
Vice ordförande Johan Nilsson (M) utsågs att tillsammans med
ordföranden Majvi Andersson (S) justera protokollet.
Tid för justering: måndag 26 oktober 2015

§2
Upprop
Upprop förrättades och tjänstgöringslistan fastställdes. Närvaron
redovisas i protokollet.
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§3
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.

§4
Anmälan av föregående protokoll
Anmäldes att protokoll 2015-09-24 justerats den 28 september.
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§5
Anmälan av medborgarförslag om gångramp mellan
Pjäxvägen och Klackvägen i Solberg
Dnr 1.2.4.334-2015
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
2. Till förvaltningen bifogas synpunkter från funktionshinderrådet i
ärendet.
Ärendet

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har 2015-09-25 inkommit ett
medborgarförslag om en gångramp mellan Pjäxvägen och Klackvägen
i Solberga för en ökad tillgänglighet.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-10-02.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
_____________________
BILAGA
Funktionshinderrådet 2015-10-15
Rådet har tagit del av ärendet och bekräftar att något behöver göras
för att förbättra tillgängligheten i området.
____________________
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§6
Svar på medborgarförslag om hundrastgård vid Sjöängen
Dnr 1.2.4.253-2015
Beslut



Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på
medborgarförslaget.

Ärendet

Inom Älvsjö stadsdelsnämndsområde finns idag en hundrastgård. Den
anlades 2013 i Solbergaskogen och är mycket uppskattad.
Stadsdelsförvaltningen anser att det kan vara lämpligt att inrätta en
hundrastgård även vid Sjöängen, men det får skjutas på framtiden då
en hundrastgård i Älvsjöskogen har högre prioritet.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-10-02.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§7
Svar på medborgarförslag om ramp för extremsporter
Dnr 1.2.4.249-2015
Beslut



Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på
medborgarförslaget.

Ärendet

Inom Älvsjö stadsdelsnämndsområde finns idag en mindre skateboardanläggning. Den ligger i parken Bergtorpskärret i Långsjö och
kompletterades 2013 med en quarterpipe, efter ett medborgarförslag.
Förslagsställaren önskar nu en större U-formad skateramp, en så
kallad halfpipe.
Stadsdelsförvaltningen är tveksam till en större skateramp i Bergtorpskärret eftersom det kan bli störningar för närliggande bostäder.
Vidare ska vattenproblemen i parken utredas och innan det är klart
kan inga nya anläggningar göras. Däremot kan placeringen av de olika
ramperna i Bergtorpskärret ses över i samråd med förslagsställaren.
Därutöver hänvisas till den skatebana som nu planeras vid
panncentralen nära Älvsjö centrum.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-10-02.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§8
Ansökan om deltagande i SKL:s Masterclassmedborgardialog i styrning
Dnr 1.2.5.319-2015
Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att Älvsjö stadsdelsförvaltning ansöker
om att delta i SKL:s nätverk Masterclass - medborgardialog i
styrning.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att tillsätta en styrgrupp för arbetet. I
Styrgruppen ingår stadsdelsnämndens presidium,
stadsdelsdirektören och avdelningschefen för HR och extern
service.
Ärendet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 2006 drivit
projektet medborgardialog där syftet är att stödja kommunernas,
landstingens och regionernas utveckling av medborgardialog där
resultatet av dialogerna används i styrning och
verksamhetsutveckling.
För att stödja och hjälpa kommuner/landsting/regioner i detta arbete
bjuder de nu in till en masterclass i medborgardialog i styrning.
Utvecklingsarbetet i masterclassen kommer att fokusera på att varje
kommun, landsting eller region utvecklar system för medborgardialog
utifrån en styrkartas beståndsdelar och utifrån sina lokala
förutsättningar.
Som ett första led i demokratiutvecklingsarbetet i Älvsjö föreslår
stadsdelsförvaltningen att Älvsjö stadsdelsförvaltning anmäler sitt
intresse för medverkan i SKL:s projekt Masterclass -medborgardialog
i styrning och ansöker därmed om att delta i masterclassen.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-10-02.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§9
Motion (C) om matglädje för Stockholms barn och äldre
- remiss från kommunstyrelsen, KS 106-927/2015
Dnr 1.5.1.302-2015
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
2. Till remissinstansen överlämnas som bilaga även synpunkter från
funktionshinderrådet i ärendet.
Reservation från Evy Kjellberg (C).
Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motionen (2015:41) inlämnad av
Karin Ernlund (C) och Christina Linderholm (C) om matglädje för
Stockholms barn och äldre till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för
yttrande.
Motionärerna föreslår att:
- kommunfullmäktige skall utarbeta en måltidsstrategi för matglädje
för förskola, skola och äldreomsorg med tydligt fokus på miljöoch klimatpåverkan, smak och kvalitet och pedagogiska inslag.
Förvaltningen ställer sig i grunden positiv till motionens intentioner
och förslag men menar att detta i stor utsträckning redan tillgodoses.
Förvaltningens bedömning är att en strategi skulle kunna samla
stadens långsiktiga intentioner men det finns flera målformuleringar i
motionen som bör utredas ytterligare utifrån vad som är ekonomiskt
och praktiskt möjligt.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-09-18.
Förslag till beslut (C)

Evy Kjellberg yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt följande.
1. Att bifalla motionen
2. Att därutöver anföra följande
Förvaltningen ställer sig i grunden positiv till motionens intentioner
och förslag men menar att detta i stor utsträckning redan tillgodoses.
Även om man i kommunen kommit olika långt så bör en seriös
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genomgång/ strategi för att uppnå högsta resultat för ökad matglädje
genomföras.
Många av våra äldre lider av svår undernäring, ett problem som inte
alltid uppmärksammas i tid. Enligt socialstyrelsen uppskattar man att
c:a 30 % av alla svenskar över 70 år ligger i risksonen för
undernäring. Det kan finnas många orsaker till att den äldre inte
äter/får den näring som hon/han behöver. Det kan vara både psykiska
och fysiska orsaker. Därför bör man se till helheten. Varför äter inte
den äldre? Ensamhet, otrygghet, vantrivsel, leda, dålig livslust kan
vara några orsaker men även fysiska problem t.ex. med tänder och
salivproduktion som gör att det helt enkelt gör ont att tugga och svälja
eller att man upplever att maten inte smakar något och därför äter
minimalt. Man måste ta dessa problem på största allvar för att en bra
grund för matglädje ska kunna uppnås.
För att öka matglädjen bör man självklart se till att måltidsmiljön är
trevlig, maten ser god ut, smakar bra och är näringsrik. De äldre måste
ha möjlighet att välja/påverka menyn. Beroende på den äldres hälsa
och intresse bör de erbjudas att delta i enkla uppgifter i samband med
måltiderna. Att känna sig behövd-delaktig bidrar till självkänslan och
matglädjen.
Centerpartiet anser att förutom att maten ska vara god och
näringsriktig bör Stockholm ta sitt ansvar när det gäller
upphandlingen av mat och ställa höga miljökrav samt att svenska
djurskyddskrav ska gälla.
Varje äldreboende, förskola och skola bör minst ha någon/några
pallodlingar. De är en stor pedagogisk fördel för barn och unga. De
äldre kan uppleva gamla minnen, dofter och vissa kanske även tycker
det är roligt att ”påta” i jorden och se hur det växer. Pallkragar kan
bidra till gröna oaser även på små ytor och har den fördelen att man
kan komma åt även om man sitter i rullstol.
Vid planering av stadsdelar, parker, daghem, skolor och äldreboenden
bör man i större utsträckning plantera bärbuskar och fruktträd samt
möjlighet att odla.
När det gäller matglädjen bland barn och unga är det lika viktigt med
bra mat och matglädje för att klara av dagens studier och lek som för
de äldre. Jag vill understryka betydelsen av väl fungerande matråd i
skolorna och att man samarbetar med ämnen som t.ex. Hem- och
konsumentkunskap. Genom ett bra samarbete där man även fört in
klimat- resurs- och kostfrågor m.m. har eleverna ätit bättre och
matsvinnet minskat rejält. Mängden matsvinn kan vara en indikator på
hur matsituationen och matglädjen är bland Stockholms barn och
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äldre.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag till beslut. Evy
Kjellberg (C) reserverade sig mot beslutet.
_______________________
BILAGA
Funktionshinderrådet 2015-10-15
Rådet har tagit del av ärendet och instämmer i förvaltningens förslag.
Rådet vill särskilt understryka vikten att arbeta för bra kost och
måltider för de äldre som kan vara en riskgrupp för att få i sig för lite
näring.
______________________
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§ 10
Motion (FP) om att ta krafttag mot våldsbejakande
extremism
- remiss från kommunstyrelsen, KS 106-867/2015
Dnr 1.5.1.234-2015
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion (2015:43) inlämnad av Lotta
Edholm och Joar Forssell (FP) om att ta krafttag mot våldsbejakande
extremism till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.
Motionärerna föreslår att staden
 säkerställer väl kända riktlinjer för hur rättsväsendet ska kopplas
in för att garantera att gärningspersoner lagförs
 upprättar en centralt placerad, lokal samordnare mot
våldsbejakande extremism
 genomlyser samtliga verksamheten vilka tillhandahåller lokaler
eller utdelar föreningsstöd och avbryter eventuella stöd till
våldsbejakande extremism
 tillsammans med den nationella samordnaren mot våldsbejakande
extremism etablerar en uppsökande verksamhet
 tillsammans med den nationella samordnaren genomför ett
kunskapslyft
 utreder hur ett lokalt stöd till avhopparverksamhet kan stödjas och
utformas
 utreder hur ett lokalt anhörigstöd kan stödjas och utformas
Förvaltningen är positiv till förslaget och menar att de olika delarna på
lämpligt sätt kan arbetas in i den stadsövergripande strategin mot
våldsbejakande extremism som tas fram under hösten 2015.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-09-18.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande (V,S,MP) och ersättaryttrande (Fi)

Emelie Roxby Schüsseleder (V), Majvi Andersson m.fl. (S) och
Viktor Morawski m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt
nedan. Anna Göthner (Fi) anslöt sig till uttalandet som ett
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ersättaryttrande.
Vi instämmer med förvaltningen att motionärerna lyfter fram ett antal
bra förslag. Däremot är det beklagligt att föregripa det arbete som idag
sker med att ta fram en stadsövergripande strategi mot våldsbejakande
extremism. Förslaget bör ses i sin helhet då vi exempelvis anser att ett
kraftfullt och verksamt förebyggande arbete inte är ett hinder utan
snararare en förutsättning och att det är viktigt att arbetet mot
våldsbejakande extremism jämställdhetsintegreras. Vi anser att det är i
det förebyggande arbetet som staden kan göra mest effekt och att det
är där som fokus bör ligga.
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§ 11
Motion (SD) om sommarlovsentreprenörer
- remiss från kommunstyrelsen, KS 106-873-2015
Dnr 1.5.1.244-2015
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
2. Till remissinstansen överlämnas som bilaga även synpunkter från
funktionshinderrådet i ärendet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion (2015:32) inlämnad av Maria
Danielsson (SD) om sommarlovsentreprenörer för yttrande till Älvsjö,
Rinkeby-Kista och Skärholmens stadsdelsnämnder samt till
arbetsmarknadsnämnden och stadsledningskontoret.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
 Stockholms kommun inför konceptet ”Sommarlovsentreprenör”
och att detta erbjuds som ett alternativ för feriearbetande
ungdomar inom de kommunala sommarjobben.
Förvaltningen är positiv till projektet ”Sommarlovsentreprenörer”.
Denna form av sommarjobb innebär att marknaden blir bredare för
ungdomen, som då också kan göra ett mer personligt urval.
Det kräver dock administration och blir dessutom svårt att hantera.
Förvaltningen vill betona att vid ett eventuellt införande måste
administrationen förenklas så mycket som möjligt.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-10-02.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande (V,S,MP)och ersättaryttrande (Fi)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt
nedan till vilket även Majvi Andersson m.fl.(S), Viktor Morawski
m.fl. (MP) anslöt sig. Anna Göthner (Fi) anslöt sig till uttalandet som
ett ersättaryttande.
Arbetet med att möjliggöra för unga stockholmare att driva
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sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb är ett arbete som pågått i
staden under en tid. I budgeten 2016 presenterar den rödgrönrosa
majoriteten ett bra sätt för hur detta ska både administreras och
genomföras. För att möjliggöra förutsättningarna för att feriejobben
främjar goda och jämlika uppväxtvillkor behöver särskild
uppmärksamhet riktas mot de socioekonomiska förhållandena i
stadens stadsdelsnämnder.
För att bredda utbudet av feriejobb och uppmuntra till entreprenörskap
ska Arbetsmarknadsnämnden i samarbete med SBR (Stockholm
Business region), genom Start-up Stockholm, möjliggöra för unga
stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb.
En första satsning på sommarlovsföretag ska testas under vår och
sommar 2016.
________________________
BILAGA
Funktionshinderrådet 2015-10-15
Rådet har tagit del av ärendet och instämmer i förvaltningens förslag.
Rådet anser att en eventuell verksamhet med
sommarlovsentreprenörer bör hanteras centralt och inte av de enskilda
stadsdelarna.
_______________________

Ordförandes signatur

Justerares signatur

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
22 OKTOBER 2015
BLAD 17

§ 12
Skillnadernas Stockholm
- remiss från kommunstyrelsen, KS 159-1334/2015
Dnr 1.5.1.301-2015
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
2. Till remissinstansen överlämnas som bilaga även synpunkter från
pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor i ärendet.
Reservation från Johan Nilsson m.fl. (M), Jan Bressler (FP) och Evy
Kjellberg (C).
Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat rapporten Skillnadernas Stockholm
till Älvsjö stadsdelsnämnd med flera för yttrande. Rapporten ger en
samlad bild av skillnader i livsvillkor mellan delar av Stockholm och
grupper av stockholmare, samt ses som ett avstamp för fortsatta
analyser, diskussioner och framtagande av åtgärder.
Remissinstanserna ska belysa hur de ser på sina egna
verksamhetsområden i arbetet med att motverka ojämlika livsvillkor
och verka för stärkt social hållbarhet samt vilka de huvudsakliga
utmaningarna är.
Socialtjänsten behöver hitta fungerande arbetsmetoder för att bemöta
målgruppen unga vuxna. Samverkan med landstingets psykiatri- och
beroendevård måste fortsätta att utvecklas för att stärka den sociala
hållbarheten. Förvaltningen deltar även i ett projekt för att utveckla
olika arbetsverktyg i syfte att införa ett tydligare barnperspektiv i
arbetet med ekonomiskt bistånd.
Förvaltningen vill betona den utmaning som Stockholm har vad gäller
boendesituationen. Alltfler som kommer i kontakt med socialtjänsten
saknar stadigvarande bostad. När man bygger nya områden och gör
nya satsningar, så måste man också planerar för mänskliga möten och
interaktion.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-10-06.
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Förslag till beslut (M, FP, C)

Johan Nilsson m.fl. (M), Jan Bressler (FP) och Evy Kjellberg (C)
yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt följande.
1. Att delvis godkänna förvaltningen förslag till beslut.
2. Att därutöver anföra följande.
I budgeten för 2015 angav majoriteten att ”För att synliggöra både
behov och möjligheter ska staden tillsätta en social
hållbarhetskommission med fristående forskare som granskar på
vilket sätt staden kan bidra till en jämlik stad.” En sådan formulering
för närmast tanken till en fristående utredning, vars ledamöter är
forskare, som på ett obundet sätt kan komma med rekommendationer.
Istället har majoriteten nu beslutat om en kommission som i praktiken
består av ett par ledande tjänstemän inom staden och att dessa ska
”samverka” med fristående forskare. Risken är därmed stor att
kommissionen kommer att presentera slutsatser och förslag som
framför allt överensstämmer med den styrande majoritetens önskemål.
Vi skulle vilja hävda att så redan är fallet.
Rapporten ”Skillnadernas Stockholm” syftar till att ge en första
övergripande bild av läget i Stockholms stad och den kommer att
följas upp med vidare analyser och redovisningar längre fram. Vi
tycker ambitionen är god men anser att politiska tolkningar bör
lämnas utanför detta arbete tills vidare och att vi istället bör fokusera
på de utmaningar som Stockholm de facto står inför. Dessvärre har
inte den rödgrönrosa majoriteten lyckats förhålla sig neutrala eller ens
sansade i sina långtgående slutsatser av rapporten utan tolkar
faktaunderlaget så som det passar deras världsbild.
Att rapporten är skriven utifrån den nuvarande vänstermajoritetens
världsbild och problemformuleringar märks på ett flertal ställen. Låt
oss ta några exempel. När kommissionen förklarar
bostadssegregationen som ett resultat av det minskade antalet
hyresrätter i innerstaden, inte det låga antalet bostadsrätter i
ytterstaden, väljer man att bekräfta den styrande majoritetens
världsbild. Den implicerade lösningen blir att bygga fler hyresrätter i
innerstaden, men inte att verka för fler bostadsrätter i ytterstaden. Så
tar en förment neutral rapport på ett subtilt sätt politisk ställning.
Vi ställer oss vidare tveksamma till flera av de tolkningar som görs i
rapporten, där fakta och siffror jämförs i syfte att bekräfta en, av
majoriteten, redan dragen slutsats istället för att lyfta fakta utifrån den
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verklighet som visas. Jämförelser görs utifrån målsättningen att visa
en så stor skillnad som möjligt istället för fokus att skapa en
rättvisande bild av Stockholm. För oss är det avgörande att alltid
arbeta för att alla ska få det bättre, inom alla delar av samhället utifrån
varje persons förutsättningar och ambition. Den rödgrönrosa
majoriteten arbetar aktivt för att bildsätta en stad i förfall, där inga
insatser har gjorts för att motverka detta. Ambitionen att svartmåla det
arbete som gjorts är tydlig.
Exempelvis dras slutsatsen att andelen hushåll med långvarigt
ekonomiskt bistånd ökar. Det är visserligen korrekt och ett tydligt
resultat av att Stockholms stad idag har den lägsta nivån av
ekonomiskt biståndstagande sedan räkningarna började 1982. De som
idag har ett behov av ekonomiskt biståndstagande är personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar och som kräver
djupare insatser för att ta sig tillbaka. Sådana tolkningar måste föregås
av en bredare bild. Den rekordlåga nivån av antal hushåll med
ekonomiskt bistånd gör att andelen hushåll med långa biståndstider
(10–12 månader per år) ökat från 26 procent 1995 till 43 procent av
det totala antalet biståndshushåll 2014. Men vi får inte glömma att
Stockholm trots det har historiskt låga nivåer av ekonomsikt
biståndstagande.
Trots detta hoppas vi att majoriteten läser kommissionens rapport med
intresse. En av de mest intressanta slutsatserna rör det starka
sambandet mellan stadsdelars socioekonomiska sammansättning och
stadskvaliteter. Även utanför innerstaden går det att bygga stadsdelar
med god tillgång till service, en bra blandning av bostäder och
arbetsplatser, och nära till kollektivtrafik. Tyvärr har stora delar av det
efterkrigstida Stockholm högst medvetet inte byggts på detta sätt, utan
som isolerade öar där service och arbetsplatser lagts någon
annanstans.
Indirekt innebär resultaten ett stort underkännande av såväl tidigare
som nuvarande vänstermajoriteters stadsbyggnadspolitik. Det är den
stadsbyggnadspolitiken, med miljonprogrammets prefabricerade
hyresrättsenklaver som flaggskepp, som lett till den segregation vi ser
idag.
Lösningen är att arbeta för en mer blandad stad, där arbetsplatser
flyttas ut till ytterstaden, där förtätning ger underlag för fler butiker
och restauranger, och där reformer av hyressättningssystemet i
nyproduktionen gör det möjligt att bygga nya hyresrätter i de mest
attraktiva lägena samtidigt som fler bostadsrätter gör det möjligt för
fler boende i ytterstaden att äga sitt boende.
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Vi vill avslutningsvis påpeka att det är högst anmärkningsvärt att
rapporten Skillnadernas Stockholm presenterades på stadens hemsida
i juni i kommissionens namn, trots att kommissionen då ännu inte
hade organiserats eller börjat verka.
Tyvärr anser vi på grund av ovanstående att risken är stor att
kommissionen kommer att fungera som en utredningstjänst för
vänstermajoriteten snarare än att komma med djärva och vetenskapligt
underbyggda förslag på hur Stockholm kan bli en stad där alla har
förmågan att förverkliga sina djupast liggande möjligheter.
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm bör med anledning
av ovanstående göras om så att kommissionens ledamöter är
fristående forskare. Stadsledningskontorets roll bör vara att bistå med
faktaunderlag. Ytterligare vetenskaplig expertis i särskilda frågor kan
knytas till kommissionen vid behov.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag till beslut. Reservation
från Johan Nilsson m.fl. (M), Jan Bressler (FP) och Evy Kjellberg (C).
______________________
BILAGA
Funktionshinderrådet 2015-10-15
Rådet vill hänvisa till det yttrande som kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor den 21 september 2015 har lämnat i ärendet
enligt följande.
”Rådet konstaterar, att funktionshinderperspektivet i stort sett saknas i
detta viktiga dokument, vilket tydligt påvisar vikten av att företrädare
för funktionshinderrörelsen/ våra förtroendevalda, får vara med redan
på beredningsstadiet i denna typ av ärenden.
Vi är i huvudsak positiva till innehållet i den rapport som redovisas.
Den belyser i väsentliga avseenden skillnadernas Stockholm. Den
belyser dock inte alls det område där skillnaderna i många avseenden
är allra störst, nämligen situationen för människor med
funktionsnedsättning. Begreppet funktionshinder eller
funktionsnedsättning förekommer i förbifarten på två sidor, nämligen
s 39 och s 47, men utan att det där har med slutsatser m.m. att göra.
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Inte heller kopplas begreppet hälsa ihop med funktionsnedsättning i
något avseende.
Vi vill peka på att den ekonomiska situationen,
arbetslöshetssituationen och boendesituationen för den här gruppen
människor ofta är mycket annorlunda än för människor i gemen- och
oftast avsevärt sämre än de grupperingar som i rapporten utpekas för
att ha det sämst. Det är knappast en slump att bristande tillgänglighet
numera är en diskrimineringsgrund.
Funktionshinderrådet vill framhålla att funktionsnedsattas ekonomiska
och sociala situation måste belysas på ett jämförbart sätt med andra
grupper som behandlas i framtida rapporter.
Som slutkommentar vill vi säga att det är utomordentligt viktigt att
den i grunden bra rapporten sprids och att kommissionen inför
kommande rapporter har kontakter med funktionshinderrörelsen och
funktionshinderråden.”
Pensionärsrådet 2015-10-15
Rådet har tagit del av ärendet och vill peka på att man saknar
äldreperspektivet i underlag och synpunkter. Det tas fram detaljplaner
för en omfattande utbyggnad av bostäder i stadsdelen och i det
sammanhanget behöver det finnas en planering även för äldreboenden
i tillräcklig omfattning. Vidare vill rådet återigen peka på behovet av
lokaler för mänskliga möten och att lokalanvändning med fördel kan
samnyttjas av såväl äldre som yngre. I takt med att staden växer är det
angeläget att med alla medel arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik.
________________________
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§ 13
Ekonomisk månadsrapport per september månad
Ekonomichefen Ingela Kristiansson redogjorde muntligt för det
ekonomiska utfallet per september månad.
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§ 14
Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter
Dnr 1.6.348-2015
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 2015-09-07 till 2015-10-04.
____________________
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§ 15
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 1.1.342 -2015
Beslut



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

Ärendet

Anmäldes förteckning för oktober 2015 över beslut fattade av
tjänstemän enligt delegation enligt följande.
Ärendegrupp
enl delegationsförteckning
7.13

Ordförandes signatur

Beslut

Beslutsfattare

Alkohol, tobak och automatspel.
Yttrande till Lotteriinspektionen
om tillstånd till spel på
automatspel. Dnr 1.4.305-2015

Tf administrativ
chef
Eva Frykler
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§ 16
Protokoll från pensionärsrådet
Beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att till ärende 12 bifoga framförda
synpunkter från rådet.
Ärendet

Protokoll från pensionärsrådet 2015-10-15 anmäldes.
_____________________
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§ 17
Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor
Beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att till ärenden 5, 9, 11 och 12 bifoga
framförda synpunkter från rådet.
Ärendet

Protokoll från funktionshindersrådet 2015-10-15 anmäldes.
_____________________
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§ 18
Protokoll från förvaltningsgruppen
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2015-10-15 anmäldes.
_____________________
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§ 19
Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-,
miljö- och planfrågor
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen 2015-09-30
anmäldes.
____________________
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§ 20
Information från förvaltningen
Stadsdelsdirektör Per Kjellander informerade.
Flyktingsituationen
Kämpetorpsskolan upplåts för närvarande för inkvartering av
ensamkommande flyktingbarn. Socialförvaltningen är ansvarig för
verksamheten. En dialog förs med polisen om säkerhetsaspekter.
Samråd spårväg Syd
Det har inkommit en remiss om spårväg Syd med mycket kort
remisstid. Förvaltningen kommer att inlämna ett tjänstemannayttrande
som upprättas i samråd med några andra förvaltningar, vilket senare
anmäls till nämnden. Öppet hus genomförs i såväl Flemingsberg som
Skärholmen under samrådsperioden som sträcker sig till den 15
november.
Verksamhetsinformation till våren
Tidsplanen för verksamhetsinformation till nämnden har ändrats på så
sätt att bussturen i stadsdelen planeras till maj månad, istället för att
genomföras under hösten.
Skriverier om droger i stadsdelen
Förvaltningen för en ständig dialog med polisen och känner till att
problematiken finns, men har inte fått några indikationer på en ökad
droganvändning. Det är angeläget att följa frågan. En ny
polisorganisation är på gång och det är oklart hur det blir med lokalen
i förvaltningshuset. Närmare information om polisens nya
organisation kommer längre fram.
Planeringsdag 4 november
Nämnd och förvaltning träffas för planeringsdag för verksamhetsplan
och budget den 4 november, inbjudan delades ut.
Älvsjöfest
Älvsjöfest för nämnd och förvaltning arrangeras den 9 december,
närmare uppgifter kommer inom kort.
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§ 21
Frågor från nämndens ledamöter och ersättare
Skrivelse om kommunala väggar för graffiti
Dnr 1.6.386-2015


Stadsdelsnämnden beslöt överlämna skrivelsen till förvaltningen
för beredning.

Johan Nilsson m.fl. (M) och Jan Bressler (FP) anmälde en skrivelse
enligt följande.
Fria väggar är väggar fria från klotter och Stockholms stad måste ha
ett rakt och tydligt budskap att klotter inte ska accepteras. Det är
viktigt för Älvsjöbornas trivsel och Älvsjös attraktionskraft att vi
håller rent och snyggt i vår stadsdel. Dessvärre vet vi att klotter och
skadegörelse tenderar att öka otryggheten och människors trivsel i
närområdet, varför vi tycker det är olyckligt att den rödgrönrosa
majoriteten - genom att investera i lagliga graffitiväggar - nu
uppmuntrar till detta.
Graffittiväggar i Älvsjö skulle riskera att bidra till ökad otrygghet i
närområdet samtidigt som erfarenheter från bland annat Malmö visar
att lagliga väggar även ökar spridningen av illegalt klotter och
skadegörelse i området runt den lagliga väggen. Det i sin tur
resulterar i höga saneringskostnader som landar i skattebetalarnas knä.
Vi anser att dessa pengar kan användas på betydligt bättre sätt, bland
annat till minskade barngrupper i förskolan eller för fler händer inom
äldreomsorgen.
Den rödgrönrosa majoritetens accepterande inställning till klotter och
graffitti är något vi ser mycket allvarligt på. Den sedan
majoritetsskiftet tillåtande inställningen omfattar även den olagliga
skadegörelsen, då efterlevnaden av 24-timmarsgarantin för
klottersanering kraftigt försämrats.
Mellan 2006-2014 var Alliansen stenhårda med nolltolerans mot
klotter i Stockholm. Stadens tidigare nolltolerans har gett effekt – allt
färre stockholmare anger att klotter stör ordningen där de bor. Den
utvecklingen vill vi bevara, människors upplevda trygghet är viktig.
I den verklighet som Älvsjöborna lever och arbetar i består
inte graffiti av några fina målerier på utvalda platser, utan närapå
enbart ett rått, hotfullt, själviskt och störande kladdande och
klottrande på bostäder, affärslokaler och fordon. Forskningen ger
dessutom stöd för att områden med mycket skadegörelse är liktydigt
med högre otrygghet samt att miljöer som är nedklottrade ger ännu
mer klotter.
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Förekomsten av denna fulhet i ett område är det första steget på vägen
till förslumning. Att försvara medborgarnas rätt till sina
bostadsområden, arbetsplatser och de offentliga miljöerna är därför en
viktig rättvise- och trygghetsfråga.
Med anledning av ovan önskar vi svar på följande frågor:
1. Planeras det för några graffittiväggar inom Älvsjös
stadsdelsområde? I så fall, kommer stadsdelsförvaltningen att följa
upp utvecklingen i närområdet till graffitiväggar och vilka
ekonomiska konsekvenser bedömer förvaltningen att detta
kommer att få för nämndens budget?
2. Instämmer stadsdelsförvaltningen i de resonemang om den
allvarliga problematiken med klotter, som uttrycks i ovannämnda
skrivelse?
Skrivelse om upphandling och driftsformer inom Älvsjö
stadsdelsnämnd
Dnr 1.6.386-2015


Stadsdelsnämnden beslöt överlämna skrivelsen till förvaltningen
för beredning.

Johan Nilsson m.fl. (M), Jan Bressler (FP) och Evy Kjellberg (C)
anmälde en skrivelse enligt följande.
Sedan oktober 2014 har den rödgrönrosa majoriteten fört en
ideologisk återkommunaliseringspolitik visavi verksamheter som
drivits och drivs av enskilda aktörer. Flera verksamheter, allt från
vård- och omsorgsboenden till parklekar och sociala verksamheter har
återtagits i kommunal regi. På sikt äventyras valfriheten och
mångfalden i välfärden, investeringsviljan och stadens ekonomiska
hushållning, detta i ett läge när välfärdsbehoven är stora och ständigt
växer.
Stockholmarnas skattepengar ska användas på bästa realiserbara sätt,
med kostnads-medvetenhet och kvalitetskontroll. Stockholmarnas
perspektiv, behov och önskemål ska vara utgångspunkten för
verksamheterna, samtidigt som en god kvalitet skall säkerställas. Vi
har också förståelse för brukares och medarbetares oro i samband med
större organisatoriska förändringar.
När det gäller offentlig upphandling ska höga krav på kvalitet ställas,
samtidigt finns det för långtgående krav som endast riskerar att göra
enskilda aktörers möjligheter att medverka vid upphandlingar svårare.
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Stadens upphandlingar får inte innebära att bara ett fåtal stora
entreprenörer eller leverantörer kan delta vid upphandlingar, för att så
många entreprenörer eller leverantörer som möjligt ska kunna delta i
anbudsgivande måste det visas försiktighet med att i onödan försvåra
enskilda situationen genom att långtgående och detaljerade krav.
Detta gäller i synnerhet om de försvårande kraven strider mot EUrätten, LAS, Kommunallagen, LOU och innebär sekretessproblematik som kan försämra kommunens affärer.
Vi vill därför att förvaltningen besvarar följande frågor:
-

Vilka verksamheter och enheter som till dags dato återgått till
egen regi.
Vilka verksamheter och enheter som för närvarande är på
entreprenad vars kontrakt löper ut eller kommer upp till beslut om
förlängning under hösten 2015 och under våren 2016.
Vilka förberedelser som sker inför dessa avslut eller
förlängningsbeslut.
Vilka kostnadsjämförelser som görs inför prövning och beslut om
återtagande i egen regi eller upphandling.
Vilka konsekvensanalyser som görs inför prövning och beslut om
återtagande i egen regi eller upphandling.
Om eventuella kostnadsjämförelser och konsekvensanalyser öppet
redovisas.
Vilka krav som kommer att ställas vid upphandlingsprocesser av
verksamheter och enheter.
Om kollektivavtal kommer att vara ett krav vid
upphandlingsprocesser av verksamheter och enheter.

Övrigt
Jan Bressler (FP) berättade att HSB är vidtalad för att komma till
tvärpolitiska gruppen och berätta om Sjöängsprojektet.
Majvi Andersson (S) informerade om att hon uppvaktat en 100-årig
medborgare på Långbrobergs vård- och omsorgsboende.
Evy Kjellberg (C) berättade att hon deltagit i ett intressant seminarium
om hemtjänsten.
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§ 22
Protokoll från sociala delegationen
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet
Protokoll från sociala delegationen 2015-09-24 och 2015-10-15
anmäldes.
__________________
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