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Sammanträde torsdagen den 18 maj 2016, kl. 18.00- 19.45
Plats: Älvsjö medborgarkontor, Älvsjö stationsgata 21, Älvsjö
BESLUTANDE
Ledamöter

Majvi Andersson (S) ordf
Bo Sehlin (S)
Güler Alici (S)
Andreas Lind (S)
Viktor Morawski (MP) § 1-18
Emelie Roxby Schüsseleder (V)
Torbjörn Erbe (M)
Helena Stenbeck Nilsson (M)
Hans Breismar (M)
Jan Bressler (L)
Evy Kjellberg (C)

Tjänstgörande ersättare

Matilda Berg Pulls (M) ersätter Johan Nilsson
(M)
Holger von Fircks (MP) ersätter Lovisa
Karlsson Kjellin (MP)
Markus Gemstad (MP) ersättare Viktor
Morawski (MP) § 19-20

ÖVRIGA NÄRVARANDE
Ersättare

Marie Lorentzon (S), Malin Hammarström (S), Markus Gemstad (MP) § 1-18, Jenny
Norberg (V), Birgitta Stjärneback (M), Sverker Sundmark (M), Inger Swahn (L),
Camilla Sarfors (KD)
Tjänstemän

Per Kjellander, stadsdelsdirektör, Carin Berg, nämndsekreterare, Göran Sjödin,
verksamhetsområdeschef, Ingela Kristiansson, ekonomichef, Elisabeth Carlö,
kommunikatör, Elisabet Tullgren, avdelningschef, Madeleine Hagerth, utredare
Dag för justering

Utses att justera

2016-05-20

Majvi Andersson (S) och Torbjörn Erbe (M)

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

…………………………………..
Torbjörn Erbe (M)
Ledamot

………………………………..
Carin Berg
Sekreterare

Paragrafnr § 1- 20
varav omedelbar justering § 7,11,12,20
varav slutet sammanträde § 19-20
Antal blad 30

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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Sammanträde torsdagen den 18 maj 2016
Plats: Älvsjö medborgarkontor, Älvsjö stationsgata 21, Älvsjö

Närvarande

Se tjänstgörings-/ närvarolista
Utses att justera

Ordförande Majvi Andersson (S)
Ledamoten Torbjörn Erbe (M)
Omedelbar justering

§ 7, 11, 12, 20

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

…………………………………..
Torbjörn Erbe (M)
Ledamot

………………………………..
Carin Berg
Sekreterare

Ordförandes signatur

Justerares signatur

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

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
- Medborgardialog och inflytande
Lena Langlet, Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Ordförandes signatur

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
18 MAJ 2016
BLAD 4

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: fredag 20 maj 2016

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

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§3
Fastställande av föredragningslista
Till sammanträdet har tillkommit ett ärende till den slutna delen.
Ärende 20. Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 §
föräldrabalken (FB) mål nr Ä 969-16
Föredragningslistan fastställdes för övrigt.

§4
Anmälan av föregående protokoll
Anmäldes att protokoll 2016-04-28 justerats den 2 maj.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§5
Anmälan av medborgarförslag om stadsodling i Långbro
park
Dnr 1.2.4.124-2016
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.

Ärendet

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har 2016-04-15 inkommit ett
medborgarförslag om stadsodling i Långbro park. Förslaget handlar i
korthet om att tillskapa odlingsmöjligheter i form av växthus och
frilandsodling i parken. Förslaget är att stadsdelsförvaltningen
upplåter mark för detta ändamål samt beviljar medel för finansiering.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2016-04-26.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§6
Svar på medborgarförslag om uppsättning av en permanent
bajamaja i Älvsjöskogen
Dnr 1.2.4.382-2015
Beslut



Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
medborgarförslaget.

Reservation från Evy Kjellberg (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Jan
Bressler (L).
Ärendet

Medborgarförslaget innehåller förslag om att stadsdelsförvaltningen
ska ställa upp en permanent bajamaja i Älvsjöskogen. Förslagsställaren påpekar att det är många besökare i den fina skogen, och att
det därför behövs en bajamaja.
Inom Stockholms stad har trafiknämnden ansvar för offentliga
toaletter. Stadsdelsförvaltningen kommer att skicka medborgarförslaget till trafikkontoret som utreder om de har möjlighet att
placera en offentlig toalett i Älvsjöskogen.
Medborgaren har 2016-05-12 kontaktat trafikkontoret i ärendet som
ställer sig positiv till att utreda frågan.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2016-05-17 som ersatte ett tidigare tjänsteutlåtande daterat
2016-04-29.
Förslag till beslut (C)(M)(L) med ersättaryttrande (KD)

Evy Kjellberg (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Jan Bressler (L)
yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan. Ersättare Camilla
Sarfors (KD) anmälde att hon skulle ha bifallit förslaget om hon varit
tjänstgörande.
1. Förvaltningens förslag till beslut bifalles
2. Därutöver anförs följande att vidaresända till Trafikkontoret
Nu när Älvsjöskogen blivit ett naturreservat kommer med all
sannolikhet flera grupper i alla åldrar, från när och fjärran, att besöka
naturreservatet och vistelsetiden att öka. Det borde då vara en
självklarhet att det finns tillgång till WC åtminstone vid den ”stora
entrén”, Klubbevägen.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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Medborgarförslaget innehåller förslag om en permanent bajamaja. En
bajamaja kan eventuellt vara en tillfällig lösning under 2016, men inte
på längre sikt. Vår erfarenhet av bajamajor är att de ofta utsätts för
klotter och sabotage och inte är speciellt fräscha. Varje naturreservat
med självaktning har en bra lösning av denna fråga för sina besökare.
I stället för en permanent bajamaja ser vi några andra tänkbara
lösningar vilka bör utredas i frågan om en toalettlösning vid
Älvsjöskogen.
1. Enligt uppgift avser Älvsjö AIK Orientering att bygga nya stugor
nere vid gamla idrottsplatsen. Hur ser möjligheten ut att integrera
en toalett med detta nybygge?
2. Vilka möjligheter finns att bygga till den befintliga klubbstugan
som Älvsjö AIK disponerar? Antingen genom WC i befintlig
byggnad eller bygga en fristående byggnad i anslutning till stugan.
Här finns redan framdraget vatten och avlopp.
En WC vid Älvsjöskogen kan ha tidstyrt lås samt eventuellt skötas
(mot ev. ersättning) av en eller ett par föreningar, som dagligen vistas
i området och nyttjar skogen.
Även om investeringskostnaderna blir högre för en WC så kommer
det på sikt att löna sig i förhållande till en bajamaja. En ren och fräsch
WC kommer att öka trivseln samt förhoppningsvis även förhindra
sabotage och skadegörelse.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag. Reservation från Evy
Kjellberg (C), Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Jan Bressler (L).

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§7
Tertialrapport I
Dnr 1.2.1.80-2016
Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till
kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 7,1
mnkr.
2. Stadsdelsnämnden godkänner svar på skrivelse om nyckeltal i
förskolan och skrivelse om medborgardialog om trygghet.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för
tillgänglighetsinvesteringar i parker med 0,9 mnkr.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för
klimatinvesteringar med 0,5 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 1,5 mnkr för
investering i trygghetslarm till Solberga vård- och omsorgsboende
och Älvsjö servicehus.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,3 mnkr för
ökade kapitalkostnader för parkinvesteringar.
7. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Reservation från Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy
Kjellberg (C) till förmån för eget förslag till beslut.
Ärendet

I tertialrapport 1 sammanställs och analyseras nämndens prognos,
utifrån perioden januari till och med april, mot budget och
verksamhetens mål.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande.
Förslag till beslut (M)(L) (C) med ersättaryttrande (KD)

Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C)
yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan. Ersättare Camilla
Sarfors (KD) anmälde att hon skulle bifallit förslaget om hon varit
tjänstgörande.
1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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2. Därutöver anförs följande.
Som alliansen deklarerat flera gånger förut, är vår generella bild att
Älvsjö stadsdelsförvaltning är en välskött och en fungerande
förvaltning med goda resultat. Vi är glada över att Älvsjö är så
välfungerande. Vi kan utifrån tertialrapporten konstatera att stadsdelen
spår god måluppfyllnad vilket är glädjande.
Vi är dock bekymrade över ekonomins utveckling, och majoritetens
oförmåga att ta ekonomin på allvar. I månadsrapporten för mars
prognostiserades ett underskott för 2016. I tertialrapporten har detta
underskott nu arbetats bort, och prognosen visar ett balanserat resultat.
Bakom tabellerna och mellan raderna kan vi dock konstatera att det
finns flera orosmoln. Det balanserade resultatet lyfts upp enbart av
engångstransaktioner, medan den löpande driftverksamheten faktiskt
går med underskott. Vakanser, ökad ersättning för flyktingar samt
ianspråktagande av fonderade medel hjälper visserligen det här året,
men förändrar inte det faktum att verksamheterna har ekonomiska
problem. När vi går in i kommande år har verksamheterna tyvärr en
för stor kostym.
Vidare beräknas den inrättade hemtjänsten i egen regi att gå med
underskott, vilket försämrar läget än mer. Detta förvånar oss inte både förvaltningen och vi i oppositionen har varnat för detta ända
sedan start. Majoriteten har dock inte brytt sig om dessa varningar.
Vi i alliansen tycker att majoriteten och förvaltningen bör se över
ekonomin och genomföra sådana åtgärder att inte kärnverksamheterna
kommer drabbas negativt framöver, när verkligheten kommer ikapp.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag. Reservation från
Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C).

Ordförandes signatur

Justerares signatur

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
18 MAJ 2016
BLAD 12

§8
Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
Dnr 1.1.123-2016
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.
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, Anneli Wernstedt, Louisa Sesti, Lena Wedberg,
Julissa Fällgren, Feryal Lövström, Liliana Pellegrino, Lars
Cronstrand, Linnea Hanning, Sara Ideström, Martin Karlsson,
Gertrud Kleberg, Anna Tellström, Sofia Larsson, Anna-Stina
Wilhelmsson, Mira Fargallo-Dillner, Katrin Pettersson, Ida
Carnesten, Lydia Hjalmarsson, Margareta Högberg, Anders
Ahlmark, Inger Åsebo, Agneta Borg-Bucknell, Mait Fredlund,
Liselotte Tronders, Veronica Wolgast Karlberg, Anna Forsström
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 2016-03-22 och överlämnar ärendet till stadsdelsnämnden
för att fatta motsvarande beslut.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2016-04-19.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§9
Beslut om arbetsgivarens ställföreträdare i
arbetsmiljöfrågor vid Älvsjö stadsdelsförvaltning
Dnr 1.1.157-2016
Beslut

1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören Per Kjellander
uppdraget att vara arbetsgivarens ställföreträdare i
arbetsmiljöfrågor vid Älvsjö stadsdelsförvaltning.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Per Kjellander en
fördelning av arbetsmiljöuppgifter i sitt uppdrag med ansvar för
hela verksamheten enligt bilaga 1.
3. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Per Kjellander en
fördelning av arbetsmiljöuppgifter i sitt uppdrag med ansvar för
hela verksamheten enligt bilaga 2.
Ärendet

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt Arbetsmiljöverkets
föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, paragraf
6. De förtroendevaldas uppdrag är att se till att chefer får ett väl
definierat uppdrag, med de resurser och kunskaper som krävs för att
driva verksamheten med en bra arbetsmiljö.
Nämnden har alltid kvar det yttersta arbetsmiljöansvaret även om
arbetsmiljöuppdrag har fördelats. I kommuner är det obligatoriskt
med en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter och den ska vara
undertecknad av båda parter, både den som fördelar uppgiften och den
som åtar sig uppgifterna. Fördelningen är personbunden och ska
skrivas på nytt vid eventuella chefsbyten.
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter från nämnden till
stadsdelsdirektören omfattar två delar, den ena i stadsdelsdirektörens uppdrag som högsta ansvariga chef på stadsdelsförvaltningen (bilaga 1) och den andra som avser
arbetsmiljön för de direkt underställda chefer och medarbetare
stadsdelsdirektören har (bilaga 2).
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2016-04-28.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 10
Skrivelse om etablering av ett kulturhus i Älvsjö
Dnr 1.6.428-2015
Beslut



Stadsdelsnämnden beslutar att i dagsläget inte utreda
förutsättningarna för ett kulturhus i Älvsjö.

Reservation från Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy
Kjellberg (C) till förmån för eget förslag till beslut.
Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda om det är möjligt
att skapa ett kulturhus i Älvsjö. Förvaltningens bedömning är att det
initialt krävs en förstudie och att det under 2016 saknas ekonomiska
förutsättningar för ett genomförande av en förstudie.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2016-04-20.
Förslag till beslut (M)(L)(C) med ersättaryttrande (KD)
Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C)
yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan. Ersättare Camilla
Sarfors (KD) anmälde att hon skulle bifallit förslaget om hon varit
tjänstgörande.
1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut,
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att säkerställa
finansiering
till en förstudie av etablering av kulturhus,
3. Att i övrigt anföra
Ett kulturhus i Älvsjö vore ett lysande sätt att skapa en mötesplats för
olika intressen och åldrar. En naturlig samlingsplats, helst i närheten
av Älvsjö centrum, kan också främja positiva sociala aspekter och
tillmötesgår flera behov som föreligger, bland annat bristen på
samlings- och möteslokaler i stadsdelen.
Ett kulturhus kan skapas på flera sätt, och en fullgod början skulle
kunna vara att samlokalisera befintliga verksamheter (bibliotek,
ungdomsgård, medborgarkontor),"öppna dörrarna för alla", och
eventuellt tillföra ytterligare någon verksamhet exempelvis
möteslokaler och kanske ett café eller liknande. Ett kulturhus behöver
inte innebära en nybyggnation av en egen byggnad med ett fullskaligt

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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kulturutbud. På sikt skulle däremot verksamheten också kunna
integreras med lokaler att använda för idrottsföreningar.
Vi delar förvaltningens synpunkt att en förstudie behöver göras. Om
inte annat därför att alla beslut som nämnden fattar måste vara
välgrundade och transparanta med tillförlitliga ekonomiska underlag.
Här kanske även lokalplanerarna vid Serviceförvaltningen kan
konsulteras.
Att det inte finns ekonomiska medel att genomföra denna förstudie
redan 2016 är förståeligt. Däremot bör förvaltningen se över hur
denna förstudie ska kunna genomföras så snart som möjligt, om inte
annat till budget 2017 eller senast som ett äskande i flerårsbudget
2018-2020. Det går heller inte att utesluta att en sådan förstudie skulle
kunna finansieras med exempelvis riktade medel för
demokratiåtgärder då etableringen av en mötesplats i form av ett
kulturhus tveklöst kan ses som en demokratisatsning. Det kanske även
finns stadscentrala medel att söka eller någon form av statsbidrag.
Vi föreslår att förvaltningen återkommer med en lägesrapport i frågan
under senhösten.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. Reservation
från Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C)
till förmån för eget förslag till beslut.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 11
Personalpolicy för Stockholms stad
- remiss från kommunstyrelsen, KS 219-1671/2015
Dnr 1.5.1.90-2016
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Reservation från Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy
Kjellberg (C) till förmån för eget förslag till beslut.
Ärendet

Stadsledningskontoret har remitterat förslag om ny personalpolicy
för Stockholms stad till berörda remissinstanser för yttrande.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till denna revidering av den
befintliga personalpolicyn som är från 2009. Revideringen tar sin
utgångspunkt i vårt gemensamma uppdrag och stadens vision - ett
Stockholm för alla.
Policyn beskriver stadens förhållningssätt inom områdena arbete för
stockholmarna, politik och verksamheter, mål- och resultatstyrning,
utvecklas och lära nytt, delaktighet och inflytande, hälsa och
arbetsmiljö, samt likabehandling och lön. Den lyfter fram och
beskriver förväntningar och krav på medarbetarskapet och
ledarskapet, samt dess möjligheter.
Förvaltningen menar att det är viktigt att en personalpolicy är lätt att
förstå och engagerande att samtala om för att på så sätt ge bästa
förutsättningar för att kunna omsätta i handling. Till denna nya
personalpolicy planerar staden också att ta fram ett dialogmaterial för
samtal på arbetsplatsträffar vilket förvaltningen välkomnar.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2016-04-28.
Förslag till beslut (M)(L)(C) med ersättaryttrande (KD)
Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C)
yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan. Ersättare Camilla
Sarfors (KD) anmälde att hon skulle bifallit förslaget om hon varit
tjänstgörande.
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Nämnden beslutar följande.
1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns delvis.
2. Därutöver anförs följande som svar på remissen från
kommunstyrelsen.
Stadens medarbetare arbetar på uppdrag av stockholmarna. Arbetet
finansieras av skattemedel och ställer höga krav på en tillförlitlig
service som präglas av hög kvalitet och tillgänglighet. Det är den
enskilde som ska stå i centrum för allt arbete i staden. Stockholm ska
fortsätta att utvecklas till en internationell storstad där kvalitet,
valfrihet och mångfald är i fokus för samtliga stadens verksamheter.
Kvalitetsutveckling och innovationskraft i den offentliga servicen blir
bäst när olika aktörer tillåts utveckla egna sätt att möta
stockholmarnas önskemål och behov.
För att kunna forma Stockholm till en stad i världsklass och
tillförsäkra den service som lägger grunden för en attraktiv stad som
utmärks av trygghet, mångfald och konkurrenskraft krävs kompetenta
medarbetare, ett effektivt och framsynt ledarskap samt en god
arbetsmiljö för anställda i de verksamheter som staden finansierar.
Därför är det beklagligt att det föreliggande förslaget till
personalpolicy för Stockholms stad, som ska ange vilka krav och
förväntningar staden som arbetsgivare har på medarbetare och chefer,
inte håller en tillräckligt hög ambitionsnivå.
Ett gott ledarskap är omistligt för att tillgodose medborgarna en god
service, möta de behov som finns och utveckla staden framåt. I den
rödgrönrosa majoritetens förslag till personalpolicy råder dock en
avsaknad av ett helhetsperspektiv kring ledarskapets roll. Bristande
ledarskap har visat sig vara synonymt med hög sjukfrånvaro, medan
ett gott ledarskap skapar en kreativ miljö och en effektiv organisation
som stärker medarbetarnas drivkrafter och kompetens och därmed
verksamhetens kvalitet. Med den ökande sjukfrånvaron bland stadens
medarbetare och den höga personalomsättningen inom vissa
förvaltningar räcker det inte med ett andefattigt dokument som inte
dryftar många ord om betydelsen av ett effektivt ledarskap. Förslaget
saknar också konkretion kring medarbetarnas roll och förutsättningar i
relation till stadens mål och stockholmarnas behov och förväntningar.
För att värna om stadens anställda och deras arbete för
stockholmarnas bästa är en aktiv personalpolitik och ett modernt
ledarskap avgörande. Den aktiva personalpolitiken måste ha tydliga
gemensamma mål men även följas upp av ett tydligt ledarskap på
lokal nivå.
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Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. Reservation
från Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C)
till förmån för eget förslag till beslut.
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§ 12
Betänkande Låt fler forma framtiden
- remiss från kommunstyrelsen, KS 110-499/2016
Dnr 1.5.1.114-2016
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Reservation från Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och
Evy Kjellberg (C) till förmån för eget förslag till beslut.
2. Till remissinstansen bifogas även pensionärsrådets och
funktionshinderrådets synpunkter i ärendet.
3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Ärendet

En remiss om betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)
från Kulturdepartementet, har inkommit till stadsdelsnämnden via
kommunstyrelsen för besvarande.
I utredningen 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt
inflytande, har man tittat på hur engagemanget för demokratin kan
öka och breddas och hur individens möjligheter till delaktighet i och
inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen
kan stärkas.
En stor del av det som Demokratiberedningen belyser är
uppmärksammat i rapporten Skillnadernas Stockholm som
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm har tagit fram.
Stockholms stad satsar på ett långsiktigt demokratiarbete för att nå en
jämlik och hållbar stad och som ligger väl i linje med
Demokratiutredningen.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2016-04-19.
Förslag till beslut (M)(L)(C) med ersättaryttrande (KD)
Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C)
yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan. Ersättare Camilla
Sarfors (KD) anmälde att hon skulle bifallit förslaget om hon varit
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tjänstgörande.
1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns delvis.
2. Därutöver anförs följande som svar på remissen från
kommunstyrelsen.
I regeringens demokratiutredning ”Låt fler forma framtiden!” lyfts
viktiga aspekter om representation, delaktighet och politisk inflytande
i det svenska samhället. Vi delar uppfattningen om vikten av att stärka
människor egenmakt samt att individer ska kunna påverka den
politiska maktutövningen oavsett kön, hudfärg, språklig, etnisk eller
religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller
socioekonomisk status.
Demokrati är kärnan i vårt samhälle och hör till ett av de viktigaste
värden vi har. Genom delaktighet och inflytande skapar vi ett
samhälle som håller ihop. Vi vill att varje person ska känna att han
eller hon styr över sin egen vardag. Det innebär bland annat att flytta
beslut från politikerna till medborgarna. Vi värnar samtidigt om det
representativa styrelsesättet där de förtroendevalda politikerna är
medborgarnas företrädare.
De slutsatser som presenteras i demokratiutredningen kräver en bred
politisk förankring då stabilitet är eftersträvansvärt när det gäller
politiska och demokratiska styrmodeller. Vissa förslag som anges
strider dessvärre mot väletablerade demokratiska principer som länge
legat till grund i Sveriges politiska system samt mot principer om den
representative demokratin.
Den demokratiska utformningen av vårt politiska system behöver
debatteras och diskuteras ofta för att dess legitimitet ska kunna
accepteras, delas av alla, fortsatt vitaliseras och fördjupas så att alla
har chansen att göra sin röst hörd. Att i allt för stor omfattningen och i
all för stor hast förändra den demokratiska och politiska styrningen
med nya system som inte har någon politisk tradition i vare sig
Stockholms stad eller Sverige i övrigt skulle dock vara en stor apparat
och vara ett allt för stort steg att ta på en gång.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag. Reservation från
Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C) till
förmån för eget förslag till beslut.
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Tillägg till protokollet

Synpunkter från pensionärsrådet 2016-05-12
Rådet har tagit del av ärendet och vill särskilt understryka behovet av
mötesplatser för en väl fungerande demokrati. Rådet menar också att
det är viktigt att behålla möjligheten att lämna medborgarförslag på
det lokala planet.
Synpunkter från funktionshinderrådet 2016-04-12
Rådet har tagit del av ärendet och vill understryka behovet av att öka
möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli delaktiga i
demokratiprocessen. Det skulle t.ex. vara värdefullt för synskadade att
kunna rösta i personval. Vidare anser rådet att möjligheten att lämna
medborgarförslag på det lokala planet behöver vara kvar.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
18 MAJ 2016
BLAD 22

§ 13
Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter
Dnr 1.6.161-2016
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 2016-04-11 till 2016-04-30.

Ordförandes signatur
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§ 14
Protokoll från pensionärsrådet
Beslut

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

Protokoll från pensionärsrådet 2016-05-12 anmäldes.
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§ 15
Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor
Beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att till ärende 12 bifoga
funktionshinderrådets synpunkter i ärendet.
Ärendet

Protokoll från funktionshindersrådet 2016-05-12 anmäldes.
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§ 16
Protokoll från förvaltningsgruppen
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2016-05-12 anmäldes.
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§ 17
Information från förvaltningen
Stadsdelsdirektör Per Kjellander informerade.
Bosättningar
Vi har för närvarande två illegala bosättningar i stadsdelen.
Socialförvaltningen har ett pågående arbete med att se över de
riktlinjer som gäller för bosättningar. Polisen har haft begränsade
resurser under en tid för denna verksamhet.
Ljudanläggning
Tilldelningsbeslut för ljudanläggning är nu klart och förvaltningen kan
göra en beställning för medborgarkontoret. En ny ljudanläggning kan
planeras vara på plats till hösten.
Modulhus för nyanlända
Staden planerar för modulhus på Stockholmsmässans extraparkering
som tillhör Enskede, Årsta, Vantörs stadsdelsområde. Ett
informationsmöte anordnas den 26 maj.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
18 MAJ 2016
BLAD 27

§ 18
Frågor från nämndens ledamöter och ersättare
Ge Solberga möjlighet till stadsdelsträdgårdar (Community Gardens)
eller enklare stadsodling
Dnr 1.6.177-2016
Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) Evy Kjellberg (C) samt
ersättare Camilla Sarfors (KD) anmälde en skrivelse enligt följande.
I syfte att öka intresset för egen odling, stärka sammanhållningen
mellan boende, och så klart främja en bättre miljö med hållbar
konsumtion, vill Alliansen i Älvsjö Stadsdel att stadsdelen tar initiativ
till att inrätta stadsdelsträdgårdar, eller Community Gardens, på prov i
ett område med lägenheter, förslagsvis Solberga.
I en stadsdelsträdgård får de boende möjlighet att odla såväl blommor
som ätbara grödor.
I USA, där företeelsen anses ha startat, har dessa trädgårdar både givit
möjlighet till en egen plätt för odling likväl som att sammanhållningen
har ökat och kunskapen om mer miljömässiga alternativ har stärkts.
Stora delar av Älvsjö består av villaområden där många har egen
trädgård, men i Solberga bor de flesta i lägenhet och saknar möjlighet
till att kunna odla mer än vad som ryms i en balkonglåda. Älvsjö
Stadsdelsnämnd bör därför ta initiativ till, och initialt vara koordinator
mellan olika intressenter, för att kunna starta en eller flera
stadsdelsträdgårdar i Solberga.
Ansvaret eller finansiering för en stadsdelsträdgård ska inte åligga
stadsdelsförvaltningen, utan tas över av någon form av gruppering,
t.ex. en odlarförening likt varianten i Vinterviken. Syftet med
"Community Gardens" är minimal inblandning från det offentliga utan
att medborgarna själva finner samarbeten och lösningar på sin odling.
Stadsdelen, eventuellt tillsammans med bostadsbolagen, behöver dock
finna och upplåta lämplig mark för ändamålet.
Ett alternativ till stadsdelsträdgårdar är att erbjuda enklare stadsodling
i form av odlingslådor som ställs ut på ett par ställen. Alliansen tog
under förra mandatperioden förtjänstfullt fram riktlinjer för
stadsodling i Stockholm. I dessa odlingslådor ges medborgarna
möjlighet att odla en mindre mängd grödor. Ett exempel på sådan
odling är den som inrättats i Sjöstan eller den på Södermalm
(Mandelparken). Även denna form av odling bidrar till de positiva
effekter som beskrivs ovan vad gäller stadsdelsträdgårdar, om än i
mindre omfattning.
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För den som önskar större område att odla på tycker vi att Sjöängen är
en lämplig plats, i väntan på beslut om hur området ska utformas i
framtiden.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor till
förvaltningen.
-

Hur ställer sig stadsdelsförvaltningen till idén med
stadsdelsträdgårdar alternativt enklare stadsodling?
Har förvaltningen någon uppfattning om efterfrågan av den här
typen av arrangemang?
Är det möjligt att stadsdelsförvaltningen fungerar som
initiativtagare och koordinator?

Medborgardialog om trygghet
En medborgardialog om trygghet anordnades den 11 maj av
förvaltning i samråd med polisen. Ordföranden, med instämmande av
andra ledamöter och ersättare, framförde sitt tack till förvaltningen för
ett bra möte som lockade många deltagare.
Förvaltningen arbetar tillsammans med polisen vidare med de frågor
och synpunkter som lämnades vid mötet och en återkoppling kommer
att ske längre fram.
Utdelning av hedersbelöning
Ordföranden och stadsdelsdirektören deltar vid ceremonier med
hedersbelöning till medarbetare som utdelas under maj månad.
Tack för verksamhetsbesök
Ordföranden, med instämmande av andra ledamöter och ersättare,
tackade förvaltningen för givande informationstillfällen med
studiebesök som har anordnats i verksamheterna under våren.
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§ 19
Protokoll från sociala delegationen
Beslut

 Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.
Ärendet
Protokoll från sociala delegationen 2016-05-12 anmäldes.
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