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§ 29
Frågor från nämnden
Skrivelse om toaletter vid Långsjöbadet
Dnr 1.6.107-2018
Vid nämndens sammanträde anmäldes en skrivelse från Inger
Swahn (L). Förvaltningen lämnade vid dagens sammanträde ett
skriftligt svar enligt nedan.
Skrivelsen innehåller önskemål om att toaletterna vid Långsjöbadet
ska hålla öppet även vintertid.
De två toaletterna för allmänheten vid Långsjöbadet är endast öppna
under badsäsongen 15 maj – 15 september (4 månader).
Stadsdelsförvaltningen hyr toaletterna av fastighetskontoret.
Städningen sköts av restaurangen till en kostnad av 10.000 kr/månad.
Då ingår el, vatten, toalettpapper och tvål.
Förvaltningen har förståelse för önskemålet att ha toaletterna öppna
året runt, det vill säga ytterligare åtta månader, men bedömer att det
inte finns utrymme i årets driftbudget för den extra kostnaden.
Stadsdelsnämnden önskar att förvaltningen ser över möjligheter att
på ett kostnadseffektivt sätt inrätta en offentlig toalett vid
Långsjöbadet.
Skrivelse om referensgrupp för Älvsjöskogens naturreservat
Dnr 1.6.11-2018
Beslut

Stadsdelsnämnden avslår det av Evy Kjellberg (C) framförda
förslaget till beslut.
Reservation från Evy Kjellberg (C) till förmån för eget förslag till
beslut.
Ärendet

Vid sammanträdet den 1 februari 2018 inkom Evy Kjellberg (C) med
ett särskilt uttalande om naturmarksvård i Älvsjöskogens
naturreservat. Vid sammanträdet den 22 mars 2018 lämnade
förvaltningen ett skriftligt svar på uttalandet.
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Förslag till beslut från (C)

Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt
nedan.


Att en referensgrupp för Älvsjöskogens naturreservat bildas,
där nämnden/förvaltningen exempelvis bjuder in
Naturskyddsföreningen, Älvsjö miljöråd, med flera föreningar
och nätverk som arbetar aktivt för/eller har verksamhet i
Älvsjöskogen till samråd och diskussion.

Beslutsgång

Ordförande yrkade avslag på det av Evy Kjellberg (C) framförda
förslaget till beslut. Ordförande ställde förslagen mot varandra och
förklarade att nämnden beslutat att avslå förslaget. Evy Kjellberg (C)
reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Särskilt uttalande från (S), (MP), (V), (M) och (L) med
ersättaryttrande från (Fi) och (KD)

Stefan Johansson med flera (S), Viktor Morawski med flera (MP),
Emelie Roxby Schüsseleder (V), Johan Nilsson med flera och Anna
Engelbert (L), med ersättaryttrande från Malin Ericson (Fi) och Lolita
Lovén Johnsen (KD) anmälde ett särskilt uttalande.
Om de som regelbundet nyttjar/brukar Älvsjöskogen, exempelvis
områdets idrottsföreningar, genom att organisera sig tillsammans
eller genom ett enskilt arrangemang, bjuder in till träff för att lyfta
fram enskilda frågor om Älvsjöskogen, ställer sig självklart nämnden
positiv till detta och deltar om möjligt med lämplig tjänsteman från
förvaltningen.
Särskilt uttalande från (C)

Evy Kjellberg anmälde ett särskilt uttalande.
I en skrivelse den 8 januari 2018 skickade centerpartiet en skrivelse
till Älvsjö stadsdelsnämnd där centerpartiet föreslog att en
referensgrupp för Älvsjöskogens naturreservat skulle bildas, vilket
upprepades i ett SU den 1 februari 2018.
I underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021, 1.4 Ett
demokratiskt hållbart Stockholm står det
Stadsdelsnämnden ska bidra till ett demokratiskt hållbart
Stockholm genom att:
systematiskt arbeta med att öka brukar- och medborgarinflytande
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Förslaget om en referensgrupp för Älvsjöskogen ligger helt i linje
med detta. För närvarande träffar förvaltningen både
hyresgästföreningar och centrumföreningen i Älvsjö för information
och diskussion. Det är inget konstigt om nämnd/förvaltning inbjuder
föreningar - nätverk som aktivt arbetar för eller bedriver verksamhet i
Älvsjöskogen t.ex. Naturskyddsföreningen, Älvsjö miljöråd,
scouterna och orienteringsklubben 1-2 ggr/termin för information och
diskussion, ett givande och tagande. Precis som i tvärpolitiska
gruppen tas det inga beslut. Om man önskar kan man utöka denna
referensgrupp att även omfatta våra övriga parker och grönområden.
Förutsättning för att en sådan här referensgrupp, gäller även
tvärpolitiska gruppen, ska upplevas meningsfullt är att man är ute i
god tid och inte ställs inför fullbordat faktum. Att det finns en
skötselplan för Älvsjöskogens naturreservat hindrar inte att en
referensgrupp bildas.
Menar majoriteten något med kommunfullmäktiges inriktningsmål
ovan så förutsätter Centerpartiet att förslaget om en referensgrupp för
Älvsjöskogens naturreservat tillstyrkes.
Konferens om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck
Nämnden har bjudits in att delta vid konferens om våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som hålls den 3 maj.
Güler Alici (S), Malin Hammarström (S) och Evy Kjellberg (C) har
anmält att de kommer att delta. Ordförande uppmanade övriga att
meddela nämndsekreteraren om de avser att delta.
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