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Sammanträde torsdag 24 augusti 2017, kl. 18.00–19.55
Plats: Medborgarkontoret, Förvaltningshuset, Älvsjö
Ordförande

Stefan Johansson (S)

Ledamöter

Bo Sehlin (S)
Güler Alici (S)
Andreas Lind (S)
Viktor Morawski (MP)
Lovisa Karlsson Kjellin (MP)
Emelie Roxby Schüsseleder (V)
Torbjörn Erbe (M)
Helena Stenbeck Nilsson (M)
Hans Breismar (M)
Anna Engelbert (L)
Evy Kjellberg (C)

Tjänstgörande
ersättare

Ersättare

I tjänsten
närvarande

Ordförandes signatur

Birgitta Stjärneback (M) för Johan Nilsson (M), §§ 1–27
Malin Hammarström (S)
Gun Högbacke (S)
Emma Wennerström (S)
Anne-Marie Grave (MP)
Tommy Zakrisson (MP)
Jonas Santesson (V)
Malin Ericson (FI)
Olle Andretzky (M)
Sverker Sundmark (M)
Inger Swahn (L)
Anne-Marie Tingeborn, stadsdelsdirektör
Erica Wangenheim, nämndsekreterare
Göran Sjödin, verksamhetsområdeschef
Eva Frykler, verksamhetsområdeschef
Elisabet Tullgren, administrativ chef
Tuula Kipinoinen Ericsson, ekonomichef
Elisabeth Carlö, kommunikatör
Madeleine Peatt, verksamhetsutvecklare
Kristina Ström, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kajsa Pärke, planeringssekreterare
Erik Ceder, registrator

Justerares signatur

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
24 AUGUSTI 2017
BLAD 3

Dag för justering

Utses att justera

Måndag 28 augusti

Stefan Johansson (S) och Torbjörn Erbe (M)

……………………………….
Stefan Johansson (S)
Ordförande

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

………………………………..
Erica Wangenheim
Sekreterare

§§ 1–27
Varav omedelbar justering §§ 8, 14, 15 och 27
Sammanträdet ajournerades kl. 19.28–19.34
för behandling av § 15
Antal blad 49 (inklusive sekretess)

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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Sammanträde torsdag 24 augusti 2017, kl. 18.00–19.55
Plats: Medborgarkontoret, Förvaltningshuset, Älvsjö

Närvarande

Se tjänstgörings-/ närvarolista
Utses att justera

Ordförande Stefan Johansson (S)
Ledamot Torbjörn Erbe (M)
Omedelbar justering

§§ 8, 14, 15 och 27

……………………………….
Stefan Johansson (S)
Ordförande

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

………………………………..
Erica Wangenheim
Sekreterare

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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Öppen frågestund och information
Ordförande Stefan Johansson (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 med information.
Information
 Göran Sjödin, verksamhetsområdeschef, informerade om
förskoleundersökningen.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§1
Val av justerare och dag för justering
Ledamot Torbjörn Erbe (M) utsågs att tillsammans med ordförande
Stefan Johansson (S) justera protokollet.
Tid för justering: måndag 28 augusti 2017

Ordförandes signatur

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

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§3
Fastställande av föredragningslista


Föredragningslistan fastställdes med ändringen att ärende 20
”Redovisning av delegationsbeslut” utgår.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§4
Anmälan av föregående protokoll


Det anmäldes att protokoll daterat 2017-06-15 justerats
måndag 19 juni 2017.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§5
Upprustning av lekplats i Långbro park
- anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.233-2017
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.

Ärendet

Den 8 juli 2017 kom ett medborgarförslag in till Älvsjö stadsdelsnämnd om att
rusta upp lekplatsen i Långbro park. Medborgaren föreslår att lekplatsen utrustas
med lekredskap för barn under två år samt med redskap som är anpassade för barn
med funktionsnedsättning.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-08-01.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§6
Anlägga utomhusgym
- svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.444-2016
Beslut



Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar
på medborgarförslaget.

Ärendet

Medborgarförslaget innehåller önskemål om att anlägga ett utomhusgym i Älvsjö,
till exempel i Långbro park och/eller vid Långsjön. Förvaltningen är positiv till fler
utegym men i årets budget finns det inte utrymme för att investera i en sådan
anläggning. Förvaltningen tar med önskemålet i fortsatt planering och ser över
lämpliga placeringar av utegym i Älvsjö stadsdelsområde.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-08-01.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§7
Verksamhetsuppföljning 2017 av Kristallgårdens vård- och
omsorgsboende och korttidsvård
Dnr 1.2.1.134-2017
Beslut



Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsuppföljning 2017 av
Kristallgårdens vård- och omsorgsboende och korttidsvård och lägger den
till handlingarna.

Reservation från Torbjörn Erbe med flera (M), Anna Engelbert (L) och Evy
Kjellberg (C) till förmån för eget förslag till beslut.
Ärendet

Under våren 2017 genomfördes den årliga verksamhetsuppföljningen av
Kristallgårdens vård- och omsorgsboende och korttidsvård. Uppföljningen visar att
boendet och korttidsvården till stor del följer kraven i avtal, lagar och föreskrifter
och har därigenom de förutsättningar som krävs för en god och säker verksamhet.
Vid uppföljningen identifierades även vissa utvecklingsområden och brister,
gällande dels verksamhetens lokala rutiner, dels dokumentationen utifrån
bestämmelser i socialtjänstlagen samt gällande lagstiftning för hälso- och
sjukvårdsdokumentation.
För att säkerställa att bristerna är åtgärdade kommer dessa att följas upp vid nästa
års verksamhetsuppföljning.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2017-06-29.
Förslag till beslut från (M), (L) och (C)

Torbjörn Erbe med flera (M), Anna Engelbert (L) och Evy Kjellberg (C) yrkade
bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.
Stadsdelsnämnden beslutar följande.
1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut,
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en lägesrapport över
vidtagna åtgärder under vintern 2017/2018
3. Att i övrigt anföra
I stort visar uppföljningen av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende en god
verksamhet som till stor del uppfyller de krav som ställs. Att det ibland

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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förekommer avvikelser är inget konstigt. Det förvånar oss dock att de brister som
nu identifierats, är exakt samma brister som vid förra årets granskning. Vi
förutsätter att utföraren tar den här typen av anmärkningar på allvar och vidtar
åtgärder omedelbart. För att säkerställa att inte samma brister nu uppkommer en
tredje gång vid nästa års uppföljning ska nämnden informeras om ungefär ett
halvår, någon gång under vintern 2017/2018, hur arbetet vid Kristallgården
fortlöper för att åtgärda identifierade avvikelser.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Torbjörn Erbe med flera (M), Anna Engelbert (L) och Evy
Kjellberg (C) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag
till beslut.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§8
Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld
(SOU 2017:5)
- svar till kommunstyrelsen (KS 110-744/2017)
Dnr 1.5.1.136-2017
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Ärendet

Kommunstyrelsen har skickat Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad
värld (SOU 2017:5) till bland annat Älvsjö för yttrande.
Syftet med betänkandet är att ta fram ett tydligt, hållbart och lättillgängligt regelverk
för gränsöverskridande personrörlighet avseende försäkringstillhörighet samt en
effektiv och rättssäker myndighetsadministration. Det är även viktigt att tydliggöra
vilka som vid migration till och från Sverige ska ha tillgång till de svenska sociala
trygghetssystemen avseende de bosättningsbaserade förmånerna.
Förvaltningen instämmer i utredarens förslag och överväganden och har inget att
erinra eller tillägga till betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2017-06-08.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§9
Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt
bistånd
- svar till kommunstyrelsen (KS 150-2129/2016)
Dnr 1.5.1.174-2017
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Reservation från Torbjörn Erbe med flera (M), Anna Engelbert (L) och Evy
Kjellberg (C) till förmån för egna förslag till beslut.
Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till Reviderade riktlinjer för handläggning
av ekonomiskt bistånd till samtliga stadsdelsnämnder med flera för yttrande.
Nuvarande riktlinjer från 2014 har reviderats utifrån lagstiftning, förändring i
praxis samt ett antal politiska beslut i Stockholms stads budget för 2015 och 2016.
Därutöver har riktlinjerna förtydligats och dispositionen har ändrats något.
Det som i huvudsak skiljer sig från nuvarande riktlinjer rör frågor om utländska
medborgare, personer med långvarigt behov av bistånd, rehabiliteringsprocessen,
barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser, bistånd till fritidsaktiviteter för barn,
sommarlovspeng, bistånd till dator och bredband för barn som går i skolan samt
frånvaro från jobbtorget.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till reviderade riktlinjer för
handläggning av ekonomiskt bistånd.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2017-07-31.
Förslag till beslut från (M)

Torbjörn Erbe med flera (M) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.
Stadsdelsnämnden beslutar följande.
1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut.
2. Att därutöver anföra följande:
Riktlinjerna för handläggningen av ekonomiskt bistånd innehåller anvisningar för
arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen och utgår från lagstiftning,
rättspraxis och beslut om tillämpningar i kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen. En av de stora förändringarna när riktlinjerna för ekonomiskt
bistånd revideras är att papperslösa med barn kan ges möjlighet till ekonomiskt

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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bistånd, vilket vi ställer oss ytterst kritiska till. Enligt socialtjänstlagen har
socialtjänsten ansvar för alla som vistas i kommunen och för att ingen ska behöva
lida nöd även om de inte är hemmahörande i kommunen. Därmed finns det
utrymme i socialtjänstlagen att bistå papperslösa personer även om detta tolkas
olika i olika kommuner och av olika handläggare. Malmö är en av de kommuner i
landet som har beslutat om att ge papperslösa bistånd. Vi ställer oss dock ytterst
kritiska till att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm stad nu väljer Malmös
modell som föredöme, en av de kommuner där utanförskapet är som störst. Att ge
papperslösa med barn i Stockholm stad ekonomiskt bistånd är djupt oroväckande
och kommer att leda till långtgående konsekvenser. Det är en felprioritering av den
rödgrönrosa majoriteten att ge människor som saknar rätt att vistas i landet en
fristad i Stockholm. Socialtjänsten står redan inför en kris, vi har socialsekreterare
som går på knäna och det saknas bostäder till flyktingar som beviljats
uppehållstillstånd. Det är inte rimligt att ge personer som vistas i Sverige olagligt
rätt till samma tillgång till samhälleliga insatser som svenska medborgare eller
personer med uppehållstillstånd. Det måste finnas en tydlig gräns vilka som ska
ges rätt till välfärdssystemet Genom att ge papperslösa rätt till ekonomiskt bistånd
bidra detta också till ett växande skuggsamhälle. Samtidigt som dessa personer
erbjuds skola, vård och ekonomisk bistånd tvingas de leva gömda, det är varken en
hållbar eller mänsklig situation. Att ge en sådan förmån vore också att undergräva
det svenska medborgarskapet och rättsamhället. Det är en farlig väg att gå och ger
dessutom dubbla signaler, sök asyl, få avslag och uppbär rätt till allt i från skola till
försörjningsstöd. Idag förmår inte majoriteten att tillhandahålla bostäder till
personer med uppehållstillstånd, hur ska försörjningsstöd kunna ges till de
tusentals som fått eller kommer att få avslag? Närmaste åren kommer ungefär 50
000 personer undvika att bli utvisade i Sverige, det är orimligt att kommunerna ska
stå för försörjningsstöd till denna grupp. Majoriteten borde fokusera på de
människor som har fått uppehållstillstånd för att kunna ge den bästa möjliga starten
i Sverige. Ett politiskt ledarskap kräver tuffa beslut och tydliga prioriteringar,
dessvärre verkar detta saknas hos den rödgrönrosa majoriteten.
I de reviderade riktlinjerna framgår det även att sommarlovspeng ska utgå till
barnfamiljer. Vi bedömer dock att detta kan tillgodoses inom ramen för befintlig
verksamhet och föreningsliv. Vidare anges i revideringen av riktlinjerna om att
införa prova på studier inom ekonomiskt bistånd. Det finns en god intention i att
sänka trösklarna för att stärka möjligheterna till studier för personer med
försörjningsstöd. Det ska alltid löna sig att arbeta och fler vägar in i jobb för
personer som står långt från arbetsmarknaden behöver skapas. Dessvärre kan vi
inte ställa oss bakom förslagen om att införa ett system för prova-på studier för
personer med försörjningsstöd, så som de nu föreslås utformas. Ekonomiskt
bistånd är det yttersta skyddsnätet i samhället och ett kortsiktigt alternativ, vilket
det enligt vår uppfattning fortsatt ska vara. När en person får ekonomiskt bistånd
ska det finnas tydliga och definierade motprestationskrav som syftar till jobb,
praktik eller studier. Kraven ska vara utformade efter varje människas
förutsättningar. Som socialförvaltningen tidigare bedömt kan förslaget strida såväl
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mot andan i socialtjänstlagens förarbeten som mot kommunlagen och inte hålla vid
en eventuell laglighetsprövning. När det handlar om människors livssituation och
vägar ur ett bidragsberoende ska stadens insatser alltid ske på lagliga grunder och
med individen bästa i åtanke.
Förslag till beslut från (L)

Anna Engelbert (L) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.
Att som svar på remissen anföra följande.
Förslaget till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd är i många delar likt de riktlinjer
som Alliansen antog under vår tid i majoritet. En skillnad är att förvaltningen
föreslår att papperslösa barn ska ha rätt till ekonomiskt bistånd utöver den rätt till
akut nödhjälp som följer av socialtjänstlagen.
Liberalerna har tillsammans med övriga Alliansen infört en rätt till skolgång och
sjukvård för papperslösa barn och en rätt för alla papperslösa till sjukvård som inte
kan anstå. Liberalerna står fast vid detta. Barn i papperslösa familjer befinner sig
ofta i mycket utsatta förhållanden och deras möjligheter att gå i skolan och få
sjukvård ska värnas.
Att därutöver ge barn i papperslösa familjer en rätt till försörjningsstöd skulle dock
innebära att man ger möjlighet att mer långvarigt uppehålla sig i landet för
personer som inte har rätt till det. Det leder till att den utsatta och prekära situation
som barnen befinner sig i permanentas, vilket inte ligger i barnens intresse. Vi
anser därför inte att barn i papperslösa familjer bör ha rätt till försörjningsstöd. Det
finns andra insatser som kan komma ifråga för papperslösa barn och deras
familjer: förutom den ovannämnda rätten till skolgång och sjukvård även akut
nödbistånd enligt socialtjänstlagen samt hjälp att ta kontakt med
frivilligorganisationer.
Liberalerna vidhåller också det vi pekade på när ärendet var uppe i socialnämnden,
nämligen att flera frågor fortfarande är outredda. Det saknas exempelvis en
redogörelse av erfarenheter från de kommuner där försörjningsstöd till barn i
papperslösa familjer prövats, såsom Malmö. I förslaget berörs heller inte det
faktum att socialtjänsten är skyldig att på polisens begäran lämna ut uppgifter som
behövs för att verkställa ett utvisningsbeslut, och om då sökande exempelvis ska
informeras i förväg om möjligheten att deras personuppgifter kan komma att
tillsändas polisen. Även dessa brister utgör skäl för oss att avstyrka förslaget om
försörjningsstöd till barn i papperslösa familjer.
Förslag till beslut från (C)

Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
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2. Att därutöver anföra
Centerpartiet delar ambitionen om att stärka stödet till barn till papperslösa. Barn
ska inte straffas för sina föräldrars agerande. Barnperspektivet i ställningstagandet
som förvaltningen och majoriteten tagit är rätt. Däremot så kan vi inte ställa oss
bakom ett beslut som innebär att papperslösa får försörjningsstöd.
Centerpartiet har alltid tagit ställning för de mest utsatta i samhället. Vi har kämpat
för och kämpar fortfarande för papperslösas rätt till vård och för skola för barn till
papperslösa. Därför är vi engagerade i att ändå trots föräldrarnas agerande ge stöd
till barn till papperslösa.
Inget barn ska behöva bo på gatan. Inget barn ska behöva gå hungrigt. Alla barn
ska ha tillgång till de rättigheter som erkänts dem genom barnkonventionen. Det är
Centerpartiets grundinställning. Vi menar också att det är viktigt att staden tar det
ansvar som staden har för att akut hjälpa människor i nöd, oavsett var den aktuella
individen är hemmahörande. Men det finns olika vägar att gå för att göra detta.
Centerpartiet anser att civilsamhället har en fortsatt viktig roll i arbetet med att nå
och stödja papperslösa. Staden bör, istället för att systematiskt ge papperslösa
familjer försörjningsstöd, säkerställa att de frivilligorganisationer som arbetar med
barn till papperslösa, såsom Läkare i värden och Stockholms stadsmission har det
ekonomiska stöd dessa verksamheter behöver för att hjälpa dessa barn i deras
dubbelt utsatta situation. Ett viktigt skäl till detta, förutom det som nämns ovan, är
att dessa organisationer många gånger har lättare att nå papperslösa människor, då
dessa ofta är rädda för myndigheter, men vågar ge sig till känna för
frivilligorganisationer. Centerpartiet tror därför att det blir ett mer effektivt stöd till
barn som far illa.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordförande ställde
förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat att bifalla
förvaltningens förslag till beslut. Torbjörn Erbe med flera (M), Anna
Engelbert (L) och Evy Kjellberg (C) reserverade sig mot beslutet till förmån för
egna förslag till beslut.
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§ 10
Införande av japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden
- svar till kommunstyrelsen (KS 106-299/2017)
Dnr 1.5.1.84-2017
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.

Reservation från Anna Engelbert (L) till förmån för eget förslag till beslut.
Ärendet

Ann-Katrin Åslund (L) har inlämnat en motion om att genomföra ett
pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden i
Stockholms stad.
Förvaltningen anser att det är viktigt att värna den enskildes integritet
och att så långt som möjligt bevara individens självständighet.
Förvaltningen ställer sig därför positiv till förslaget att genomföra ett
pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-06-28.
Förslag till beslut från (L)

Anna Engelbert (L) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.
Att som svar på remissen anföra följande.
Om vi ska utveckla välfärden måste vi våga ta intryck från andra
branscher och våga ta till oss nya arbetssätt. För att stärka människors
möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt klara sig själva och
värna deras integritet bör Stockholm på försök installera japanska
toaletter som gör att boende på vård- och omsorgsboende kan klara
större delen av toalettbesöken själva utan hjälp från personal. Det är
uppenbart att en utveckling är på gång inom detta område och större
efterfrågan kan bidra till att bredda utbudet och sänka kostnaderna.
Äldreförvaltningen menar i sitt remissvar att det vore bäst att införa
japanska toaletter inom ordinärt boende, istället för motionens förslag
om vård- och omsorgsboende. Anledningen är, enligt förvaltningen,
att äldre i särskilt boende ändå ofta har behov av personalstöd inne i
toalettutrymmet och inte skulle gynnas lika mycket.
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Vi har inget emot att japanska toaletter testas även inom ordinärt
boende – säkerligen kommer trenden att gå i den riktningen i
framtiden. Vi tror dock att det är viktigt att just de äldre som är mest
beroende av att ha personal omkring sig får möjlighet till den
integritetsreform som införandet av japanska toaletter skulle
innebära. Att slippa andras hjälp med de mest intima delarna av
toalettbesöket skulle innebära ett stort framsteg.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordförande
ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat att
bifalla förvaltningens förslag till beslut. Anna Engelbert (L) reserverade
sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
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§ 11
Utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten
- svar till kommunstyrelsen (KS 106-493/2017)
Dnr 1.5.1.126-2017
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.

Ärendet

Dennis Wedin (M) har inlämnat en motion om att utveckla och
kvalitetssäkra hemtjänsten.
Förvaltningen ser positivt på att skilja serviceinsatser från
omsorgsinsatser och att äldreförvaltningen centralt samordnar en
utbildning i måltidssituationen. Vidare anser förvaltningen att
äldreförvaltningen med fördel skulle kunna utreda på vilket sätt
profilhemtjänst kan uppmuntras vid upphandling, särskilt avseende
målgruppen personer med funktionsnedsättning.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-06-28.
Särskilt uttalande från (S), (MP) och (V) med ersättaryttrande från
(FI)

Stefan Johansson med flera (S), Viktor Morawski med flera (MP), Emelie
Roxby-Schüsseleder (V) och Malin Ericson (FI) anmälde ett särskilt
uttalande.
Majoriteten bifaller förvaltningens förslag till beslut. Det är positivt
att många äldre får möjligheten att bo kvar hemma och att de ges gott
stöd.
I den motion som kommer från Moderaterna föreslår Dennis Wedin
att utförare ska tillåtas komplettera sina insatser hos brukare med
tilläggstjänster utöver de beviljade hemtjänsttimmarna. I
förfrågningsunderlaget för rådande hemtjänstupphandling för
Stockholm stad (5.1.1-395/2017 från 2017-04-25) står det på sid 2 att
utföraren har rätt att erbjuda så kallade tilläggstjänster till den
enskilde. Det är positivt att Moderaterna i efterhand ansluter sig till
befintligt avtal.
Vidare föreslår motionsskrivaren att en kontinuitetsbonus ska införas
till avdelningar som levererar hög kontinuitet. Majoriteten är överens
med motionären om vikten av kontinuitet inom hemtjänsten, det är
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därför det ställs krav i upphandlingen av tjänster att ”insatserna ska
ges med personal-, tids- och omsorgskontinuitet” (s. 16 i ovan nämnt
förfrågningsunderlag). De utförare som arbetar åt Stockholms stad
ska självklart uppfylla gällande krav, och då även få betalt enligt
avtal. Vi anser dock inte att man ska betala företag en extra bonus för
att leverera en redan avtalad tjänst.
Förfrågningsunderlag upphandling:
http://foretag.stockholm.se/PageFiles/297953/Förfrågningsunderlag.pdf
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§ 12
Slutrapport från utredning av servicehus
- svar till kommunstyrelsen (KS 152-872-2017)
Dnr 1.5.1.164-2017
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.

Reservation från Torbjörn Erbe med flera (M) och Anna
Engelbert (L) och Evy Kjellberg (C) till förmån för egna förslag till
beslut.
Ärendet

I den utredning som äldreförvaltningen genomfört avseende
servicehusen, presenteras förtydligande av målgruppen för
servicehusboende liksom kriterier vid behovsbedömning.
Älvsjö stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till förslaget som bland
annat innebär att servicehusens inriktning har förtydligats,
ersättningen för servicehusen förslås bli enhetliga samt att
servicehusen ska ingå i valfrihetssystemet med en central
köhantering.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-08-24.
Förslag till beslut från (M) och (C)

Torbjörn Erbe med flera (M) och Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till eget
förslag till beslut enligt nedan.
Stadsdelsnämnden beslutar följande.
1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. Att anföra därutöver följande:
Inledningsvis vill vi tacka förvaltningen för ett väl sammansatt
tjänsteutlåtande och konstaterar att det finns viktiga delar av
utredningen som vi välkomnar. I synnerhet gläds vi åt att den
rödgrönrosa majoriteten nu gör en kovändning i frågan om att införa
ett valfrihetssystem för servicehus i Stockholms stad från den 1
januari 2018. Alliansen har länge påpekat att det inte är logiskt att
just denna boendeform ska undantas från valfrihetssystemen.
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Vi välkomnar även utredningens förslag att köhanteringen till stadens
servicehus centraliseras och organisatoriskt placeras på
äldreförvaltningens avdelning Stockholms Trygghetsjour Det är bra
att man förtydligar vad ett servicehus bör innehålla. Vi vill i det
avseendet lyfta fram vikten av att aktiviteter och social samvaro
erbjuds året om, och i synnerhet i samband med storhelger och på
sommaren. Beträffande förvaltningens förslag om vilka som beviljas
bistånd med boende i servicehus vill vi säkerställa att kriteriet ”behov
av hemtjänst” handlar om just detta och inte om att hemtjänst tidigare
har beviljats. Servicehus måste kunna beviljas sökande som befinns
vara i behov av hemtjänst för sina omvårdnadsbehov, även om man
inte tidigare kommit i kontakt med hemtjänsten.
Kvarboendeprincipen får inte innebära att man alltid börjar med att
sätta in hemtjänst och avvaktar med boende, även i fall där den äldre
exempelvis tidigare har haft omfattande hjälp av närstående men nu
behöver flytta. Vi skulle vilja att begreppet ”ofrivillig ensamhet”
definierades närmare. Det är inte ett begrepp som används i dagens
riktlinjer. Framförallt måste det vara individen som avgör om
ensamhet är ofrivillig eller inte. Vi välkomnar även att förvaltningen
eftersträvar mindre enheter som känns mer som hem och mindre som
institutioner.
Förslag till beslut från (L)

Anna Engelbert (L) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt
nedan.
Att som svar på remissen anföra följande.
Liberalerna anser att servicehus är en värdefull boendeform som rätt
använd ger en trygghets- och servicenivå för äldre som gör att de får
ett friskare åldrande och kan skjuta upp flytt till ett boende med
heldygnsomsorg. Vi ser att det är betydligt fler äldre som vill bo på
servicehus än som beviljas plats. Därför vill vi att alla över 85 år som
så vill ska få plats på servicehus.
Skulle de kriterier för beviljande av servicehus som utredningen
föreslår verkligen gälla fullt ut så skulle sannolikt många av de som
idag får avslag på sin ansökan om servicehus få plats. Men tyvärr ser
vi att många gamla, ensamma och otrygga stockholmare inte får
flytta till ett servicehus eller vård- och omsorgsboende, fast de vill
och behöver. Även av den anledningen vill vi se en rätt till servicehus
från 85 års ålder.
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Vi skulle vilja att begreppet ”ofrivillig ensamhet” definierades
närmare. Det är inte ett begrepp som används i dagens riktlinjer. Det
måste vara individen som avgör om ensamhet är ofrivillig eller inte:
en person som är ensam, som känner sig isolerad och som behöver
flytta till ett boende med större gemenskap ska inte få känslan av
isolering underkänd för att ensamheten inte är tillräckligt ”ofrivillig”.
Vi vill också starkt framhäva vikten av att begreppet ”behov av
hemtjänst för ens omvårdnadsbehov” inte får en alltför snäv tolkning.
Vi påminner också om att kriteriet är ”behov av hemtjänst”, inte att
hemtjänst tidigare har beviljats, och att servicehus måste kunna
beviljas sökande som befinns vara i behov av hemtjänst för sina
omvårdnadsbehov, även om man inte tidigare kommit i kontakt med
hemtjänsten. Kvarboendeprincipen får inte innebära att man alltid
börjar med att sätta in hemtjänst och avvaktar med boende, även i fall
där det redan står klart att den äldre behöver flytta.
Det finns viktiga delar av utredningen som vi välkomnar. Att man nu
föreslår införandet av ett valfrihetssystem med gemensam kö är
någonting som vi har krävt sedan tidigare. Det är också bra att man
förtydligar vad ett servicehus bör innehålla. Vi vill i det avseendet
lyfta fram vikten av att aktiviteter och social samvaro erbjuds året
om, och i synnerhet i samband med storhelger och på sommaren.
Vi välkomnar även att staden eftersträvar mindre enheter som känns
mer som hem och mindre som institutioner. Det får inte tas till intäkt
för att minska antalet platser genom att lägga ner stora servicehus
utan att skapa nya, mindre enheter.
Servicehusen är värdefulla, i synnerhet eftersom det än så länge
saknas fullgoda alternativ. För att intentionerna bakom utredningen
ska bli verklighet krävs det politisk vilja att stå upp för äldres
möjligheter att kunna få flytta till ett tryggt boende, att kvarboende
ska vara en möjlighet men inte ett tvång, och att även servicehusen
inkluderas i den stora om- och utbyggnad av Stockholms
äldreomsorg som väntar under de kommande årtiondena.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordförande
ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat att
bifalla förvaltningens förslag till beslut. Torbjörn Erbe med flera (M),
Anna Engelbert (L) och Evy Kjellberg (C) reserverade sig mot beslutet
till förmån för egna förslag till beslut.
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§ 13
Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg
- svar till kommunstyrelsen (KS 105-1044-2017)
Dnr 1.5.1.198-2017
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar
på remissen.
2. Till remissinstansen bifogas funktionshinderrådets
synpunkt.
Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har den 14 juni 2017 tagit emot en remiss från
kommunstyrelsen gällande revidering av riktlinjer för handläggning
inom socialtjänstens äldreomsorg. Älvsjö stadsdelsförvaltning ställer
sig positiv till remissens förslag på ändringar i gällande riktlinjer. De
nya riktlinjerna gör viktiga förtydliganden samt stärker individens
möjlighet att påverka insatsernas utformning, exempelvis genom
införandet av ramtid.
Förvaltningen har också identifierat några områden där det med
fördel skulle kunna göras förtydliganden, såsom exempelvis avsnitten
om hemtjänstinsatser och framtidsfullmakter.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-07-24.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Tillägg till protokollet

Synpunkter från funktionshinderrådet 2017-08-16
Rådet har tagit del av ärendet och ställde sig bakom förvaltningens synpunkter.
Ulla Smedberg ville därutöver anföra följande.
Detta är ett oerhört viktigt dokument och jag (och som jag hoppas även
funktionshindersrådet), kan inte godkänna de nuvarande skrivningarna, som
begränsar insatserna till funktionshindrade för att en person uppnått en viss
ålder. Behovet skall vara styrande.
Dokumentet andas en negativ attityd till funktionsnedsatta personer och äldre.
Riktlinjerna vad gäller ”Anställda anhörigvårdare sidan 15” är direkt
kränkande mot gruppen med funktionshinder. Speciellt funktionshinder som
innebär svårigheter att kommunicera. Anhöriga har kunskaper och kännedom
om den funktionshindrade som ingen utomstående kan förvärva. Att inte
kunna bli förstådd är ett stort trauma och allt som kan hjälpa upp det bör
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uppmuntras. Det är ovärderligt för en funktionshindrad person att ha en
vårdare, med inkänning, kärlek och livslång kunskap om
funktionsnedsättningen. Finns det anhöriga, som ställer upp med sin arbetstid,
skall det uppmuntras. Varför ta bort detta? Det skapar stort lidande, dels för
den utsatte, samt för de anhöriga som tvingas se på hur fel begås.
Den lilla öppning, som man gör för undantagsfall, täpper man till med
onödiga och omotiverade krav. Här finns ingen koppling till behovet hos den
f-hindrade och arten av svårigheter, utan en omänsklig konformitet. Kraven
om utbildning och att personen inte får ha fyllt 67 år är orimliga.
Insatser enligt LSS till personer över 65 år, sidan 24 ”Personlig assistans”.
Det är olyckligt med begränsningarna efter det att den enskilde fyllt 65 år.
Här utgår man från att utökad hjälp är av arten att den kan ske med tex
hemtjänst. Det är att förenkla verkligheten. Assistansen och behoven är
livslånga. Här finns ingen anledning till åldersgräns. Detsamma gäller ”daglig
verksamhet efter pension, sidan 25 ” Här är riktlinjerna otydliga, med
skrivningar som ”Det finns vissa möjligheter att personer som uppnått
pensionsålder kan ges möjlighet att fortsätta i daglig verksamhet….” tolkas in
att det inte kommer att beviljas. Vad skall då dagarna fyllas med för
funktionshindrade, med oförmåga till sociala kontakter och oförmåga till
initiativ och struktur?
Underkapitlet ovan omarbetas med samma innehåll som stycket ”Daglig
sysselsättning efter pensionsålder , sidan 26, under rubriken Äldre med
psykiska funktionsnedsättningar ”. I detta underkapitel bör ordet
sysselsättning vara synonymt med daglig verksamhet.
”Stöd och styrdokument, sidan 51” Sista stycket på sidan består av en enda
mening och går inte att läsa. Riktlinjerna är inte tydliga. De är inte
tillräckliga, utan kräver en hel mängd andra stöd och styrdokument, riktlinjer
på intranätet, överenskommelser eller socialstyrelsens riktlinjer, i sådan stor
mängd att det blir ohanterligt och omöjligt att behärska. För att fungera som
stadens riktlinjer skall, socialstyrelsens riktlinjer, överenskommelser och
fördjupningar som nu finns på intranätet inarbetas och integreras i något
liknande en handbok.
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§ 14
Gångplan för Huddinge kommun
- svar till kommunstyrelsen (KS 123-787/2017)
Dnr 1.5.3.139-2017
Beslut

1. Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och lämnar det som svar på remissen.
2. Till remissinstansen bifogas funktionshinderrådets
synpunkt.
3. Ärendet justeras omedelbart.
Ärendet

Huddinge kommun har tagit fram en gångplan som en del av sin
trafikstrategi. Stockholms stad har fått gångplanen på remiss och
kommunstyrelsen har remitterat den vidare till bland annat de berörda
stadsdelsnämnderna.
Älvsjö stadsdelsförvaltning är mycket positiv till att Huddinge
kommun vill ha Stockholms stads synpunkter på sin gångplan.
Eftersom staden är sammanbyggd över kommungränsen finns ett
stort behov av samverkan, både när det gäller utvecklandet av
gångstråken samt drift och underhåll. Förvaltningen konstaterar att de
viktigaste gång- och cykelstråken över kommungränsen från Älvsjö
stadsdelsområde finns med i Huddinges övergripande gångnät. Vid
behov har samverkan hittills fungerat bra, men stadsdelsförvaltningen
föreslår att den skulle kunna struktureras genom ett forum för
kommunövergripande parkfrågor.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-08-01.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Tillägg till protokollet

Synpunkter från funktionshinderrådet 2017-08-16
Rådet har tagit del av ärendet och framförde vikten av att cykelvägar
och gångvägar separeras från varandra.
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§ 15
Program för Östberga
- svar till stadsbyggnadskontoret (2015-08443)
Dnr 1.5.3.228-2017
Beslut

1. Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande med tillägg att Stockholm ska vara en grön,
ren och vacker stad. Parker och naturområden är viktiga för
såväl Stockholmare som för stadens ekosystem. Alla
stockholmare ska ges möjlighet till möten och rekreation. Det
är därför viktigt att de grön- och naturområden inom området
särskilt tas i beaktande vid kommande bebyggelse.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanträdet ajournerades kl. 19.28–19.34.
Reservation från Torbjörn Erbe med flera (M), Anna Engelbert (L)
och Evy Kjellberg (C) till förmån för egna förslag till beslut.
Ärendet

Program för Östberga föreslår totalt cirka 2500 nya bostäder,
upprustning av parker och offentliga rum, en ny sim- och idrottshall
samt nya gatukopplingar för att kunna skapa en genomgående
busslinje. En mindre del av förtätningen planeras i Liseberg och Örby
slott som hör till Älvsjö stadsdelsnämnd.
Förvaltningen är positiv till programmets utgångspunkt att förbättra
kontakterna mellan Östberga och kringliggande stadsdelar, vilket kan
förbättra möjligheterna till både kommersiell service och
mötesplatser för boende i Liseberg och Örby slott. Förvaltningen är
mycket positiv till den föreslagna upprustningen av parkstråket
mellan Liseberg och Östberga, men tveksam till att den
kulturhistoriska miljön vid Kvarnbacken bebyggs. Förvaltningen
kommenterar de föreslagna förskolorna och framför önskemål om
LSS-bostäder.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-08-01.
Förslag till beslut från (S), (MP) och (V) med ersättaryttrande från
(FI)

Stefan Johansson med flera (S), Viktor Morawski (MP), Emelie Roxby
Schüsseleder (V) och Malin Ericson (FI) yrkade bifall till förvaltningens
förslag till beslut med följande tillägg:

Ordförandes signatur

Justerares signatur

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
24 AUGUSTI 2017
BLAD 30

Stockholm ska vara en grön, ren och vacker stad. Parker och
naturområden är viktiga för såväl Stockholmare som för stadens
ekosystem. Alla stockholmare ska ges möjlighet till möten och
rekreation. Det är därför viktigt att de grön- och naturområden inom
området särskilt tas i beaktande vid kommande bebyggelse.
Förslag till beslut från (M)

Torbjörn Erbe med flera (M) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt
nedan.
Stadsdelsnämnden beslutar följande.
1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut,
2. Att avstyrka förslaget till ny bebyggelse i Liseberg och Örby
Slott,
3. Att därutöver anföra
Vi är positiva till program för Östberga i stora drag. Det behöver
göras insatser för att bryta den fysiska isolering som återfinns för
såväl Östberga som kringliggande stadsdelar. Avsikten att uppföra en
sim- och idrottshall inom området Östberga/Årstafältet ser vi positivt
på då söderort behöver fler sådana anläggningar.
Den planerade bebyggelsen i Liseberg och Örby Slott behöver dock
revideras. Vi anser att det är orimligt att bygga så höga hus utmed
Åbyvägen. Vi anser också att planen inbegriper bebyggelse som
förstör delar av grönområdet utmed Kvarnbacken.
Ny bebyggelse bör kunna placeras även i Liseberg och Örby Slott,
men bebyggelsen måste passa in till befintlig byggnation. Att i direkt
anslutning till ett äldre villaområde som Liseberg bygga 4-5våningshus är olämpligt.
Förslag till beslut från (C)

Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.
Stadsdelsnämnden beslutar följande
1.
2.
3.
4.

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
Att avslå förslaget att bebygga Kvarnbacken
Att ompröva byggplanerna efter Åbyvägen
Att därutöver anföra

Centerpartiet anser att Kvarnbacken inte ska bebyggas p.g.a. de
kulturhistoriska värden som råder här.
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Det är tveksamt om man ska bygga 5-6 våningshus samt 8 avd.
barnstuga efter den mycket hårt trafikerade Åbyvägen som även
trafikeras av farligt gods. Tveksamt om luftföroreningar och
bullerproblem kan lösas. Att utsätta inte minst daghemsbarnen för
detta känns inte bra.
Vid förtätning av äldre områden är det viktigt att ta hänsyn till den
befintliga bebyggelsen så nybyggen ”smälter in” i omgivningen.
Samrådet har varit från den 7 juni till den 25 augusti. Jag förstår att
människor är upprörda över den korta tiden med storhelg och
semestrar. Vill man ha in synpunkter från allmänheten så måste man
anpassa samrådstiden i praktiken. Detta är inte första gången med
dålig tidsplanering.
Det är bra med kartor men hellre färre men av högre kvalitet och
tydlighet.
Förslag till beslut från (L)

Anna Engelbert (L) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt
nedan.
Bostadsbrist och otrygga områden är två av Stockholms största
utmaningar. Utan egenmakt och kontroll över sin boendesituation blir
medborgarnas trygghet och utveckling kraftigt påverkade samtidigt
som deras valmöjligheter krymps till ett minimum. Med områden
som upplevs som otrygga skapas utanförskap och det leder till att
människorna som bor där ofta inte vågar gå ensamma genom sina
egna grannkvarter under vissa tider av dygnet.
Med ett övergripande program för Östberga ges vi möjligheten att
förändra den negativa utvecklingen och skapa en reell förändring för
invånarna. Genom att bygga nya bostäder och rusta upp ett område
som varit hårt drabbad av bristfällig planering kan staden ge tillbaka
till dess invånare. Ösbergas närhet till innerstaden, kommande
kollektivtrafikförbindelser och lågt utnyttjade områden gör det till en
utmärkt plats för nybyggnation. Tyvärr ser vi att förslaget i sin
nuvarande form innehåller en del brister som skulle behöva hanteras
innan nya stadsplaneringssynder begås i försöket att rätta till tidigare
fel.
Nybyggnation kräver en solid planering och ett genomtänkt
tillvägagångssätt. Frimärksplaneringen har allt mer visat sina
konsekvenser och det krävs att större projekt redan i ett tidigt skede
tar hänsyn till människors möjlighet att leva, lära och bo. Det vill
säga, att i ett tidigt stadie planera för skola, kollektivtrafik, arbete,
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sjukvård och andra samhällsbärande funktioner. Det är glädjande att
se att det finns planer för en ny simhall. Men hela
Stockholmsregionen har ett underskott på idrottsanläggningar som
har en stark inverkan på det lokala föreningslivet. Vi vill se en
planering som sammanhållet tar hänsyn till det behov av idrottshallar
för hela Söderort. Vi är också positiva att se att bostäder planeras
med variation och att nya byggnader kommer att sluta an till
omkringliggande bebyggelse.
Men vi avvisar förslaget till att bebygga Kvarnbacken, som är en
kulturhistorisk miljö
mellan Julitavägen i Örby slott och Sjöholmsvägen i Östberga.
Vi hänvisar till Älvsjös parkplan där man tydligt pekar ut områdets
höga kulturhistoriska
värden och att dessa skall värnas liksom dess funktion som
bostadsnära natur för rekreation
och naturlek med utsikt över omgivningen. Parkplanen beskriver
också platsen som en
mycket viktig och värdefull tillgång som ger besökarna en historisk
förståelse för landskapet
som Göta landsväg gick igenom på väg mot staden.
Vi är dock oroliga för att programförslaget har räknat iskallt med att
tunnelbaneuppgången blir av inom nära framtid. Östberga präglas
redan idag av en avskärmning från kollektivtrafik vilket i sig skapar
en isolering. Ska ett område fungera så måste också
kommunikationen fungera, annars blir det omöjligt att utnyttja
Östbergas nära läge till innerstaden. När Skarpnäcksstaden byggdes
dröjde det tio år innan tunnelbanan stod klar. Därför är det viktigt att
det inte bara är politiska löften utan att reella planer skapas för hur
kommunikationen ska fungera om tunnelbanestationen skulle dröja.
Vi vill att nya busslinjer planeras och att en möjlig dragning av
tvärbanan från Årstafältet undersöks.
Östberga är tyvärr ett område som många gånger varit otryggt. Det är
av största vikt att planeringen av stadsdelen har som huvudmål att
skapa en stadsmiljö där tryggheten byggs in och hänsyn tas i
planeringen. Vi ser att fler öppna bottenplan med lokaler för
föreningsliv och butiker, möjliggör att området kan leva dygnet runt.
Med bra belysning som underhålls och genom att använda
skollokalerna på kvällstid främjas det lokala föreningslivet.
Vi vill se ett Östberga torg där medborgarna är trygga. Men med
dagens planering blir det ett exempel på en plats som kan bidra till
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otryggheten. Vi skulle gärna se att man tar ett nytt helhetsgrepp om
planeringen och sätter medborgarnas trygghet i centrum. Det skulle
kunna göras genom att man öppnar upp mellan övre och nedre torg
och att flera av trapporna byts ut för att skapa en mer tillgänglig
stadsmiljö. För oss är det viktigt att Östberga torg både är snyggt och
tryggt.
När större områden planeras är det viktigt att redan i ett tidigt skede
aktivt samla in synpunkter från alla delar av befolkningen, så att de
färdiga planerna har god förankring och har tagit till vara på den
kreativitet som finns bland medborgarna. Ett exempel där staden
skulle kunna arbeta mer innovativt för att få fram åsikter är att
använda interaktiva digitala hjälpmedel. Verktyg och digitala
plattformar har en potential att nå ut till människor som annars sällan
tar del i planeringen av staden.
Parkerna i området måste vara anpassade för människor i alla åldrar.
Vi ser gärna att barn och ungdomar inkluderas i planeringsprocessen
med deras unika perspektiv på hur parkerna bättre skulle kunna
erbjuda lekmöjligheter och platser där ungdomar kan trivas.
Att det finns förslag för en ny F-9 skola är speciellt viktigt för att
planera för områdets långsiktiga behov. Tyvärr är placeringen av
skolan i ett område som ibland är oroligt och har dåligt med ljus på
skolgården. Vi skulle hellre se att skolan byggs mot Årstafältet.
Många av de bostäder som planeras i området är baserade på de så
kallade Stockholmshusen. De är i utformningen konforma, vilket
ytterligare riskerar att förstärka Östberga som ett
miljonprogramområde. Vi tar kraftigt avstånd mot att den
karaktärisering med trist och konform arkitektur i ett redan utsatt och
bullerstört läge. Även förorter förtjänar en god kvalitet i arkitekturen.
Liberalerna vill se mer varierad arkitektur som skapar ett mervärde
för alla som bor och vistas i området. Speciellt viktig är porten in mot
Östberga.
De totalt cirka 2500 bostäder som tillförs i området kommer att vara
viktiga för att arbeta mot stadens mål om att bygga 140000 nya
bostäder fram till 2030. Området har potential att bidra än mer.
Genom att byta ut de planerade punkthusen mot hus i kvartersstil,
låta de hus som idag planeras få fyra våningar istället planeras till
fem, och genom att bygga igen de öppna innergårdar som finns i
förslaget tror vi att det är möjligt att skapa minst 3000 bostäder i
området.
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Det aktuella förslaget visar bland annat på en gårdsdesign där
innergården är öppen för allmänheten. Vi har tidigare sett att den här
typen av delvis offentliga områden ofta skapar otrygga och
obehagliga miljöer, som varken de som ansvarar för marken eller det
offentliga tar tillräckligt ansvar för. Samtidigt ser vi att få mindre
bostäder planeras. Området består i dagsläget i huvudsak av större
bostäder. Att planera för fler mindre bostäder och studentbostäder
skulle kunna bidra till att skapa ett mer blandat område med boenden
i olika skeenden i livet. Vi skulle gärna se att minst 500 nya
studentbostäder planeras i området.
Vidare ligger många av de planerade husen väldigt nära den hårt
trafikerade Åbyvägen som riskerar att försämra boendemiljön. Vi tror
att det är möjligt och bra att bygga här, bullerrisken till trots. Vi
önskar däremot att vi försöker att skapa mer intressant arkitektur i ett
område där det verkligen behövs När vi bygger ska vi bygga en
levande stad med kvarterstruktur och blandad bebyggelse.
Liberalerna ser gärna att upplåtelseformerna blandas mer och att fler
kontors-, förenings-, service- och butikslokaler kan etableras i
områdena. Så bygger vi en stad där människor trivs och känner sig
trygga oavsett tid på dygnet.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till det av (S), (MP), (V) och (FI) framställda
förslaget till beslut. Ordförande ställde förslagen mot varandra och
förklarade att nämnden beslutat att bifalla det av (S), (MP), (V) och (FI)
framställda förslaget till beslut. Torbjörn Erbe med flera (M), Anna
Engelbert (L) och Evy Kjellberg (C) reserverade sig mot beslutet till
förmån för egna förslag till beslut.
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§ 16
Motion om en stadsdelsnämndsreform
- svar till kommunstyrelsen (KS 126-508/2017) om motion
(2017:21)
Dnr 1.5.1.179-2017
Beslut

1. Älvsjö stadsdelsnämnd föreslår kommunfullmäktige att
avslå motionen och överlämnar beslutet som svar på
remissen.
2. Till remissinstansen bifogas funktionshinderrådets
synpunkt.
Reservation från Torbjörn Erbe med flera (M) och Evy Kjellberg (C)
till förmån för egna förslag till beslut.
Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd tog den 31 maj 2017 emot en remiss från
kommunstyrelsen om en motion från moderaterna gällande en
stadsdelsnämndsreform. I motionen föreslås att kommunfullmäktige
beslutar att antalet stadsdelsnämnder minskar från 14 till fem enligt
följande.







Bromma, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och HässelbyVällingby förs samman och bildar stadsdelsnämnden
Västerort.
Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm bildar
stadsdelsnämnden Norra innerstaden.
Södermalm fortsätter att vara en egen stadsdelsnämnd.
Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen bildar
stadsdelsnämnden Västra Söderort.
Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta bildar
stadsdelsnämnden Östra Söderort.

Med hänvisning till att förslaget avser en så pass stor
organisationsförändring gör förvaltningen bedömningen att en
stadsövergripande utredning krävs och väljer att lämna remissen utan
eget ställningstagande.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-07-26.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
24 AUGUSTI 2017
BLAD 36

Förslag till beslut från (S), (MP) och (V) med ersättaryttrande från
(FI)

Stefan Johansson med flera (S), Viktor Morawski med flera (MP), Emelie
Roxby-Schüsseleder (V) och Malin Ericson (FI) yrkade bifall till eget
förslag till beslut enligt nedan.
Älvsjös stadsdel utvecklas och allt fler människor vill bo i området.
De senaste mätningarna visar att Älvsjös verksamheter är bland
landets bästa. Det är vi stolta över. Vi i majoriteten satsar på den
lokala demokratin och värdesätter medborgarnas möjlighet att
påverka i frågor som berör dem.
Moderaternas motion innebär ett centralstyrt Stockholm där
stadsdelar slås ihop. En följd av detta är ett minskat
medborgarinflytande där medborgare begränsas i att kunna påverka
den lokala politiken. För oss i majoriteten är detta en demokratisk
fråga.
Att samverka med andra stadsdelar, ser vi som positivt, men också
som något som redan görs idag.
Stockholms stadsdelar har olika behov och utmaningar. En
ihopslagning skulle leda till ojämnare samhällsservice. Vi vill satsa
på den lokala demokratin och medborgarens möjligheter att påverka
den.
Därför yrkar S, V, MP och FI
Att kommunfullmäktige avslår motionen.
Förslag till beslut från (M)

Torbjörn Erbe med flera (M) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt
nedan.
Stadsdelsnämnden beslutar följande.
1. Att tillstyrka motionen
2. Att därutöver anföra
Vi är mycket positiva till att Moderaterna har ett konkret förslag som
syftar till att kunna föra över 100 miljoner kronor årligen till de
prioriterade kärnområdena vård, skola och omsorg. Vi är övertygande
om att de allra flesta Stockholmare lägger större vikt vid en god
kvalitet i sin välfärd än vilken administrativ stadsdel de tillhör.
Det är viktigt att vid genomförande av en stadsdelsnämndsreform,
säkerställa dels så att den lokala demokratin tas tillvara liksom varje
stadsdelsområdes unika karaktär och förutsättningar. Reformen får
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inte innebära att svaga områden tvingas stå tillbaka för starkare
områden. De nya stadsdelsnämnderna måste nogsamt bevaka
utvecklingen i- och aktivt driva utvecklingsarbete för - samtliga inom
nämnden tillhörande geografiska områden. Närdemokratin behöver
tas tillvara genom att de nya stadsdelsnämnderna aktivt verkar för
alla medborgarens möjlighet till att ta del av framlagda förslag och att
kunna tycka till om det som påverkar deras vardag.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till det av (S), (MP), (V) och (FI)
framställda förslaget till beslut. Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut. Ordförande ställde förslagen mot
varandra och förklarade att nämnden beslutat att bifalla det av (S),
(MP), (V) och (FI) framställda förslaget till beslut. Torbjörn
Erbe med flera (M) och Evy Kjellberg (C) reserverade sig mot
beslutet till förmån för egna förslag till beslut.
Särskilt uttalande från (C)

Evy Kjellberg (C) anmälde ett särskilt uttalande.
Stadsdelsreformen kom från början till för att stärka demokratin.
Beslut skulle fattas närmare medborgaren. Kontakten mellan
beslutsfattare och innevånarna skulle förbättras samtidigt som
samhörigheten i området skulle öka.
Vid starten 1997 delades Stockholm in i 24 stadsdelsnämnder.
Därefter har stadsdelsnämnderna minskat i antal och nu finns det 14.
Att ytterligare minska ned antalet till fem är mycket tveksamt med
hänsyn till ovanstående målsättning med stadsdelsreformen.
När det gäller Älvsjö stadsdelsnämnd vore det synd om en bra
fungerande nämnd skulle bli tvungen att gå upp i den föreslagna
”storstadsdelen ”Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen och
bilda den föreslagna stadsdelsnämnden Västra Söderort. Från Älvsjös
sida har vi lite att vinna som jag ser det.
Eventuella gränsdragningar kan behöva justeras så att
församlingsgränser och SDN-gränser sammanfaller. Fruängen skulle
då t.ex. kunna ingå i Älvsjö SDN.
I dag är Älvsjö den minsta stadsdelsnämnden. Innan man gör några
förändringar bör man då betänka att Älvsjö för närvarande har en
kraftig bostadsutbyggnad i bl.a. Älvsjö centrum och Solberga med
tusentals lägenheter. Dessutom planeras det för minst 10 000
lägenheter som kommer att byggas i Älvsjö södra-Mässtaden-Älvsjö
Örby inom en snar framtid.
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Centerpartiet kan i dagsläget inte tillstyrka motionen. Det krävs både
en ordentlig utvärdering av den nuvarande SDN-organisationen
samt en utredning om en eventuell förändring av antalet
stadsdelsnämnder från 14 till fem innan Centerpartiet är berett att
fatta beslut.
Tillägg till protokollet

Synpunkter från funktionshinderrådet 2017-08-16
Rådet har tagit del av ärendet och framförde följande.
Rådet anser det angeläget att Älvsjö får förbli en egen stadsdel. Det ger
större möjligheter för såväl politikerna i nämnden som rådsledamöterna
att följa upp de lokala frågorna, speciellt när man nu under en lång tid
framöver bygger ut området med en snabb befolkningsökning som
följd.
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§ 17
Ekonomisk rapport för juli
Dnr 1.2.1.86-2017
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Älvsjö prognostiserar för juli ett resultat i balans med budget för
samtliga verksamheter. Prognosen bygger på att volymerna ligger på
samma nivå i snitt resterande månader som första tertial samt att
ersättningen för ensamkommande flyktingbarn överensstämmer med
kostnaderna.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2017-08-09.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-08-09.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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§ 18
Redovisning av ej verkställda beslut till IVO,
kvartal 2/2017
Dnr 1.2.1.184-2017
Beslut



Stadsdelsnämnden tar del av redovisningen och lägger den till
handlingarna.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) ska kommunen varje kvartal redovisa till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut om bistånd eller
insats som inte har kunnat verkställas inom tre månader från datum
för gynnande beslut. Kommunen ska på motsvarande sätt rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt.
För kvartal 2/2017 har ett ärende inom LSS rapporterats som
verkställt. Inom SoL har fyra ärenden anmälts. Två ärenden rör
äldreomsorg och har inte verkställts inom tre månader. De övriga två
rör individ- och familjeomsorg och har inte verkställts inom tre
månader, varav det ena avslutas utan att verkställas.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2017-06-29.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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§ 19
Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter
Dnr 1.6.85-2017
Beslut



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

Ärendet

Förteckning över inkomna ärenden, klagomål och synpunkter under
perioden 2017-05-30 till och med 2017-08-06 anmäldes.
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Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 1.1.175-2017
Beslut



Ärendet stryks från dagordningen.
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§ 21
Protokoll från pensionärsrådet
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådet daterat 2017-08-17 anmäldes.
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§ 22
Protokoll från funktionshinderrådet
Beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att till §§ 13, 14 och 16 bifoga
framförda synpunkter från funktionshinderrådet.
Ärendet

Protokoll från funktionshinderrådet daterat 2017-08-16 anmäldes.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 23
Protokoll från förvaltningsgruppen
Beslut



Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen daterat 2017-08-17 anmäldes.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 24
Information från förvaltningen
Presentation av ny ekonomichef
Tuula Kipinoinen Ericsson, ekonomichef, presenterade sig och
hälsades välkommen av nämnden.
Parkernas dag
Stadsdelsdirektör Anne-Marie Tingeborn informerade om Parkernas
dag som äger rum lördag 26 augusti. Då kommer bland annat en tyst
vandring att hållas och den nya skateparken att invigas.
Äldreomsorg och LSS
Eva Frykler, verksamhetsområdeschef, informerade om att platser på
Solberga vård- och omsorgsboende är tillfälligt nedlagda samt att
avdelningen Juvelen på Kristallgårdens vård- och omsorgsboende har
lagts ned permanent.
Nämnden fick också information om att en invigning kommer hållas
27 september med anledning av de nya servicebostäderna i
Älvsjöstaden som öppnas måndag 28 augusti.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 25
Frågor från nämnden
Evy Kjellberg (C) ställde en fråga kring återvinningsstationen vid
Snöripsvägen. Förvaltningen återkommer med svar.
Sverker Sundmark (M) ställde en fråga kring bosättningen i Solbergaskogen.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 26
Protokoll från sociala delegationen
 Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.
Ärendet

Protokoll från sociala delegationen daterade 2017-06-29, 2017-07-12
och 2017-08-10 anmäldes.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

