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§ 1 Val av justerare samt anmälan av
protokollsjustering
Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde
den 14 juni 2018 hade justerats den 18 juni 2018. Ordförande
tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 27 augusti
2018. Christer H Sjöblom utsågs att jämte ordföranden justera
protokollet.
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§ 2 Anmälan av medborgarförslag
Stadsdelsnämndens beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag angående inkomna medborgarförslag:
1. Medborgarförslag om badstegar vid Hornsberg
Dnr 1.2.4.-306-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
2. Medborgarförslag om förbättring av gräsytor i
Hornsbergs strandpark
Dnr 1.2.4.-307-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
3. Medborgarförslag om torghandel i Hornsberg
Dnr 1.2.4.-321-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till trafiknämnden
för kännedom.
4. Medborgarförslag om hastighetsbegränsande hinder
mellan Kungsholms torg och Stadshuset
Dnr 1.2.4.-327-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till trafiknämnden
för kännedom.
5. Medborgarförslag om fler gungor i
Rålambshovsparken
Dnr 1.2.4.-328-2018
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Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
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6. Medborgarförslag om färre hundar
Dnr 1.2.4.-329-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen
för besvarande.
7. Medborgarförslag om att förbjuda cigaretter och snus
Dnr 1.2.4.-330-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen
för besvarande.
8. Medborgarförslag om utegym i Rålambshovsparken
Dnr 1.2.4.-331-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för besvarande.
9. Medborgarförslag om hopptorn på kajen vid Norr
Mälarstrand
Dnr 1.2.4.-332-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
10. Medborgarförslag om att flytta sprututbytet
Dnr 1.2.4.-333-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
socialtjänstavdelningen för besvarande.
11. Medborgarförslag om fotbollsplaner, badplatser och
belysning i parker
Dnr 1.2.4.-334-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
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12. Medborgarförslag om belysning i lekpark
Dnr 1.2.4.-335-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
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13. Medborgarförslag om liten brygga vid Kungsholms
strand
Dnr 1.2.4.-336-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
14. Medborgarförslag om brygga på Kungsholms strand
Dnr 1.2.4.-337-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
15. Medborgarförslag om utegym vid Smedsuddsbadet
Dnr 1.2.4.-362-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
16. Medborgarförslag om äng i Kronobergsparken
Dnr 1.2.4.-372-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
17. Medborgarförslag om Hornsbergs strand
Dnr 1.2.4.-396-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
18. Medborgarförslag om Rålambshovsparken
Dnr 1.2.4.-404-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
19. Medborgarförslag om utegym på Lilla Essingen
Dnr 1.2.4.-405-2018
Kungsholmens
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Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
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20. Medborgarförslag om utegym på Lilla Essingen
Dnr 1.2.4.-406-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
21. Medborgarförslag om utegym på Lilla Essingen
Dnr 1.2.4.-407-2018
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
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§ 3 Badstege till Lilla Essingen
svar på medborgarförslag
Stadsdelsnämndens beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda
möjligheterna att häva badförbudet och skapa bättre och
tillgängligare badmöjligheter runt Lilla Essingen.
2. En av Kungsholmens största styrkor är närheten till
vattnet. Det är många som valt att bosätta sig på
Kungsholmen och Essingeöarna av just den anledningen.
Under hela sommarhalvåret är det också många som badar.
Runt stora delar av Kungsholmen råder det dock
badförbud idag eftersom det går flera farleder utanför.
Trots detta är det fullt av badande medborgare vid
vattenkanten. Eftersom det inte är iordningställda
badplatser saknas bra tillgängliga badstegar och på många
ställen, inte minst vid Lilla Essingen finns istället
livräddningsstegar uppsatta som istället används som
badstege. Som det ser ut idag är det en potentiell fara för
alla som badar och det blir otillgängliga badplatser. Vi
skulle därför vilja att förvaltningen ser över möjligheten
att lägga om farled och andra problem så att det går att
häva badförbudet och istället skapa bättre och
tillgängligare badmöjligheter på Kungsholmen och
Essingeöarna.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 12 juli 2018, dnr 1.2.4.-275-2018.

Förslagsställaren hade föreslagit en badstege mellan kajen vid
Luxparken och Primusgatan 116 där man når botten genast,
för äldre och även andra som vill bada utan att behöva simma.
Kungsholmens
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Förslag till beslut
Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl.
(MP), Reijo Kittilä (V), Christer H Sjöblom m.fl. (M) och
Lars Lundqvist m.fl. (L) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt ett gemensamt förslag från hela stadsdelsnämnden.
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Kristin Jacobsson (C) instämde i förslaget i form av
ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordförande konstaterade att nämnden hade beslutat enligt det
från hela nämnden gemensamma förslaget
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§ 4 Månadsrapport juli 2018
Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2018.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti 2018, dnr 2.1.-1102018.
Prognosen för helårets resultat baseras på analys av bokslut för
2017 samt på resultatet efter årets sju första månader. Enligt
prognosen redovisar nämnden ett överskott om 3,0 mnkr efter
enheternas resultatöverföringar.
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§ 5 Delegationsordning
Stadsdelsnämndens beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer
delegationsordningen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2018, dnr 1.1.-4002018.

Stadsdelsnämnden kan med stöd i kommunallagen uppdra åt
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Delegationsordningen revideras med anledning av
förändrad lagstiftning samt för beslut om yttrande till
Lotteriinspektionen.
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§ 6 Delegering av ramavtalsupphandling
Stadsdelsnämndens beslut
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar till
socialnämnden att för nämndens räkning genomföra
upphandling av akut- och korttidsplatser för vuxna.
2. Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar till Gillis
Hammar, förvaltningschef vid socialförvaltningen, att
fatta beslut om förfrågningsunderlag och
tilldelningsbeslut samt att teckna avtal för nämndens
räkning.
3. Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar till Gillis
Hammar att fatta erforderliga beslut under
upphandlingsprocessen.
4. Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar till Gillis
Hammar att besluta om eventuella förlängningar,
förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet
utifrån affärsmässiga grunder samt att vid behov besluta
om avbrytande av upphandlingen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti 2018, dnr 2.2.-397-2018.
Upphandlingen omfattar cirka 55 akut- och korttidsplatserna
samt minst sju extraplatser för vuxna hemlösa personer.
Uppdraget omfattar dygnet-runt-boende för akut nattlogi med
frukost, lunch och middag samt möjlighet att överbelägga med
minst sju extraplatser i form av nattlogi vid hög efterfrågan.
Upphandlingen är en kvalitetsupphandling med fastslagen
ersättning per nyttjad plats till leverantören.
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§ 7 Upprustningen av Norr Mälarstrand
svar på skrivelse från Liberalerna (L)
Stadsdelsnämndens beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 27 juli 2018, dnr 1.1.-287-2018.
De inkomna skrivelserna lyfter frågor gällande tillgänglighet
samt hur den framtida vegetationen ska förmå begränsa insyn
och buller från gata och cykelstråk. De berör även kommande
etappers omledning av gångtrafiken förbi de under byggtiden
avstängda parkstråken och ställer frågan om nedtagning av
träd utmed stråket är förenligt med gällande detaljplan.
Förslag till beslut
Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S), Christer H Sjöblom m.fl.
(M) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Lars Lundqvist m.fl. (L) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt ett förslag från Liberalerna.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade
att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Lars Lundqvist m.fl. (L) reserverade sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag:
1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till
beslut
Kungsholmens
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2. Stadsdelsnämnden anför som svar på skrivelsen
följande
3. Upprustningen av Norr Mälarstrand bör avbrytas och
att förvaltningen ges i uppdrag att revidera
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upprustningsplanerna efter en fördjupad diskussion med
invånare och remissinstanser
Liberalerna har tidigare lagt skrivelser med anledning av
den oro vi känner angående den pågående upprustningen
av Norr Mälarstrand.
Även bra beslut har skönhetsfläckar som bör åtgärdas
under resans gång.
I förvaltningens svar 2018-08-23 till Kungsholmens
stadsdelsnämnd anges att förvaltningen kommer att
komplettera nyanlagda buskage med större buskar
omkring 1,5 meters höjd som svar på inkomna
synpunkter och bedömer att gällande bullersituation
efter upprustningen kommer vara oförändrad. Det tycker
vi är utmärkt och välkomnar denna komplettering som
ska redan i nuläget effektivare skärmar av så att insynen
mot cykelvägen och gatan med biltrafiken säkerställs.
Det är mycket bra!
I förvaltningens svar 2018-07-25 till Skönhetsrådet
nämns att träd har fällts för att ta bort sjuka eller skadade
träd, öka åldersvariationen och för att återställa parkens
utseende till ursprungliga intentioner. Flera träd ersätts
av nyplantering. I andra etappen togs 13 popplar ned på
grund av att de inte var ursprungliga i parken.
Hur många friska popplar och andra inte ursprungliga
träd ska tas ned i de andra etapperna? Ska allt som inte
är ursprungligt men växt upp och blivit ett naturligt
inslag i miljön och uppskattas av alla gående på Norr
Mälarstrand tas bort?
Liberalerna anser att alla friska träd och buskar ska
behållas och endast ansas och beskäras. Strandlinjen ska
inte röras vidare, oavsett tid på året, om inte säkerhet
och funktion riskeras.
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I förvaltningen svar till skönhetsrådet står att enbart träd
som har dömts ut vid den inledande trädinventeringen
eller har planterats på platser som blockerar ursprungliga
siktlinjer eller utblickar tas ned. Detta är Holger Bloms
Park; en park utvecklas genom åren och att återgå till
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hur den såg ut från början är inte önskvärt. När parken
anlades var trafiken en bråkdel jämfört med idag, likaså
användningen av strandpromenaden.
När stadsdelsnämndsreformen genomfördes i Stockholm
var det ett sätt att öka närdemokratin. Kungsholmens
stadsdelsnämnd bör ta chansen att utveckla dialogen
med de engagerade i frågan om strandpromenaden.
Stadsdelsnämndens beslut om upprustning behöver
justeras efter ny diskussion med invånarna och
remissinstanser som t ex Skönhetsrådet. Självklart bör
också Kungsholmens hembygdsförening och Nätverket
Rädda Norr Mälarstrand göras delaktiga.
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§ 8 Svar på skrivelse om situationen i
Hornsbergs strand
Stadsdelsnämndens beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 20 juni 2018, dnr 1.1.-280-2018.
Enligt förvaltningen är det positivt att Hornsbergs strand har
utvecklats till en attraktiv plats för boende och besökare. Flera
insatser för att öka trivsel och trygghet har genomförts för att
klara det väldigt höga besökstrycket.

Ersättaryttrande
Kristin Jacobsson (C) lämnade följande ersättaryttrande:
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På nämndens sista möten innan sommaren tog jag upp
den stökiga situationen vid Hornsbergs strand, som
redan då visade vad som komma skulle under
sommaren. Tyvärr har mina farhågor besannats och
fortkörning, nedskräpning, stök, ignorerande av gågata,
vattenskotrar som kör för fort, fortsätter på ett minst lika
illa sätt som under försommaren och tidigare somrar.
Det är bra att förvaltningen nu påbörjat en dialog med
Trafikkontoret om att påbörja sommargatan tidigare
under säsongen, till detta bör också läggas åtgärder för
hur man ska få bukt med människor som totalt struntar
trafikförbudet och ändå kör på gågatan med fara för de
som går där (som man ska). Det är också bra att
Trafikkontoret har en dialog med SL om farthindren. Låt
mig i det sammanhanget påpeka att det finns flera gator i
området där bussar inte kör där farthinder utan problem
borde kunna sättas upp oavsett.
Förvaltningen skriver att flera insatser har gjorts för att
öka trivsel och trygghet för att klara det väldigt höga
besökstrycket”. Det framkommer dock inte vilka dessa
eller, eller om det gjort någon skillnad eller varit rätt
insatser. Jag tror att det finns ett stort önskemål hos de

Kungsholmens
stadsdelsnämnd
2018-08-23

Sammanträdesprotokoll
Sida 17 (27)

boende i området att få information om vilka dessa
insatser är och om förvaltningen tycker de gett resultat.
Jag saknar återkoppling på hur förvaltningen har arbetat
tillsammans med polis och kustbevakning för att minska
stöket, och jag saknar en plan för hur sophanteringen
kan bli bättre. Och hur den kan bli bättre på förhand, när
man vet att vädret ska bli fint. Proaktivitet är politiskt
ledarskap. Reaktivitet är det inte.
Stockholm behöver ett nytt politiskt ledarskap.
Centerpartiet vill satsa 30 miljoner kronor mer än den Sstyrda majoriteten på parkdrift redan i år och vi vill göra
det möjligt för kommunanställda parkvakter att utfärda
böter till personer som kastar skräp på backen. Utöver det
föreslår vi fler ordningsvakter med lokal kännedom för att
göra Stockholm tryggare. Tillsammans med våra förslag
om fler farthinder i området, tidigare på säsongen, samt
gågata längre på säsongen, tar Centerpartiet det ledarskap
som krävs för att tryggare Stockholm, Kungsholmen och
Hornsberg.
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§ 9 Detaljplan för Essingevarvet 28 och 31
Remiss från stadsbyggnadskontoret
Stadsdelsnämndens beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 15 juni 2018, dnr 1.5.3.-313-2018.
Det är positivt att möjlighet till att bedriva skolverksamhet
bekräftas i detaljplan och att utbildningslokaler säkras inom
stadsdelsområdet. Det är angeläget att så stor yta som möjligt
inom fastigheten iordningställs så att eleverna får en attraktiv
utemiljö intill skolan.
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§ 10 Lika möjligheter för nyanlända
kvinnor
remiss från kommunstyrelsen
Stadsdelsnämndens beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 15 juni 2018, dnr 1.5.1.-245-2018.
Lika möjligheter för nyanlända kvinnor är centralt för en
fungerande etablering. Förvaltningen anser att Stockholms
stad redan idag arbetar med förslagen som en del av uppdraget
i budget 2018.
Förslag till beslut
Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl.
(MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt ett förvaltningens förslag.
Lars Lundqvist m.fl. (L) och Christer H Sjöblom m.fl. (M)
föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från
Liberalerna och Moderaterna. Kristin Jacobsson (C) instämde
i förslaget i form av ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade
att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Lars Lundqvist m.fl. (L) och Christer H Sjöblom m.fl. (M)
reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:
- Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka motionen
- Stadsdelsnämnden anför därutöver följande
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Förvaltningen skriver att de inte anser att det behövs
särskilda riktlinjer för bemötande av nyanlända kvinnor.
Rapporten från kommissionen Hållbart Stockholm, som
visar att det är stor skillnad i sysselsättning mellan
nyanlända män och kvinnor efter avslutad etablering,
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spekulerar dock i att bemötandet ser olika ut. Bland
annat att det finns högre förväntan på obetalt hemarbete
för nyanlända kvinnor, men också eventuellt sexistiskt
bemötande från handläggare som representerar
myndigheter och kommuner. Som liberaler kan vi aldrig
acceptera att färre kvinnor än män kommer i arbete
därför att det på något vis antas att hon skulle vilja ta
hand om hem och barn snarare än att arbeta. Vi kan
heller inte acceptera att man står handfallen och
fortsätter med insatser som alldeles uppenbart inte
fungerar, som tidsbegränsade och små projekt, och på så
vis dömer människor till långvarig arbetslöshet. Det här
är en utmaning som genom konkreta, resoluta och
flexibla åtgärder går att lösa. Motionen bör därför
tillstyrkas.
Ersättaryttrande
Kristin Jacobsson (C) instämde i reservationen i form av
ersättaryttrande.
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§ 11 Automatisering av kommunal
verksamhet
remiss från kommunstyrelsen
Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden besvarar remissen med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 8 augusti 2018, dnr 1.5.2.-2012018.
Förvaltningen konstaterar att det åtminstone vad avser stadsdelsnämndernas ansvarsområde pågår projekt inom Stockholms stad
som går i linje med det motionen föreslår. Förvaltningen anser
därför att det i nuläget inte är nödvändigt med ytterligare uppdrag
åt kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl.
(MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt ett förvaltningens förslag.
Lars Lundqvist m.fl. (L) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt ett förslag från Liberalerna.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade
att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Lars Lundqvist m.fl. (L) reserverade sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag:
- Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka motionen
- Stadsdelsnämnden anför därutöver följande
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Vi tackar för förvaltningens svar på vår motion och
redovisning av vad som idag görs på området. Med ökad
automatisering av stadens verksamhet kan kostnaderna
hållas nere, handläggningstider kortas, arbetsmiljön
förbättras och servicenivån höjas. Stadens personal kan
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då avlastas tidskrävande och monotona arbetsuppgifter
och istället fokusera på de arbetsuppgifter som kräver
mänsklig medverkan. Detta skulle i sin tur medföra att
staden blir en mer attraktiv arbetsgivare. Motionen om
automatisering av kommunal verksamhet bör därför
tillstyrkas.
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§ 12 Åldersgräns för framförande av
vattenskoter
remiss från kommunstyrelsen
Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden besvarar remissen med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 6 augusti 2018, dnr 1.5.1.-3742018.
Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot den
åldersgräns för vattenskotrar som föreslås. Den kommer dock
sannolikt enbart marginellt att förbättra dagens situation i
Stockholm. Det vore viktigare att tydligt klargöra var dessa
fordon får framföras och var det inte är tillåtet samt senare
effektivt övervaka dessa regler. Ett sätt kan vara att respektive
kommun får införa regler i den lokala ordningsstadgan om var
det är tillåtet att köra vattenskoter.
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§ 13 Anmälningsärenden
 Anmälan av tjänstemannabeslut 2018-07-25, svar på
skrivelse från Skönhetsrådet om upprustningen av Norr
Mälarstrand, dnr 1.2.5.-350-2018.
Anders Ödmark m.fl. (MP) lämnade följande särskilda
uttalande:
I februari 2016 ställde sig en enig stadsdelsnämnd
bakom beslutet att rusta upp det välbesökta och
uppskattade parkstråket längs Norr mälarstrand. Det är
positivt och nödvändigt att tillgängligheten och stråkets
kapacitet förbättras samt att ny grönska planeras för att
öka den biologiska mångfalden, förtydliga parkens
ursprungliga utformning och för att säkerställa en god
avskärmning mot vägen.
När projektet nu är på väg in i sin tredje etapp anser vi
att det är nödvändigt att stanna upp och reflektera över
de första etapperna och de synpunkter som inkommit. Vi
delar Skönhetsrådets oro för att omdaningen av parken
blir alltför omfattande och stämmer in i delar av den
kritik som riktats från olika håll. Inte minst anser vi att
det är olyckligt att flera stora och friska träd har fällts
innan nya har fått chansen att växa upp.
I svaret på Skönhetsrådets skrivelse säger förvaltningen
att man inför kommande etapper enbart avser att ta ned
träd som dömts ut vid den inledande trädinventeringen
eller som har planterats på platser som blockerar
ursprungliga siktlinjer eller utblickar. Detta tycker vi är
otillräckligt då många stockholmare uppskattar
parkstråkets lummiga karaktär och rika grönska.
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I det fortsatta arbetet önskar vi därför att man går mer
varsamt fram och att endast träd som är i så dåligt skick
att de utgör en säkerhetsrisk tas ned. Detta anser vi vara
en högre prioritet än att siktlinjer från 40-talet återställs.
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Anmälan av samverkansöverenskommelse om socialt
stöd för nyanlända, dnr 1.2.5.-301-2018.



Anmälan av funktionshinderinspektörernas
kvalitetsgranskning av boendestöd – självbestämmande
och inflytande, dnr 1.2.1.-371-2018.



Anmälan av remiss: rekommendation för konstgräs,
gummigranulat och platsgjutet gummi, dnr 1.5.1.-3742018



Anmälan av remiss: färdplan för ett Stockholm för alla
– en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart
Stockholm, dnr 1.5.1.-376-2018



Anmälan av remiss: god, hälsosam och klimatsmart
mat – förslag till matstrategi för Stockholms stad, dnr
1.5.1.-380-2018



Anmälan av balanslista över inkomna och upprättade
ärenden.



Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.



Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor, 2018-08-16.



Anmälan av protokoll från sammanträde med
pensionärsrådet, 2018-08-20.



Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens
sammanträde, 2018-08-16.
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§ 14 Stadsdelsnämndens skrivelser,
frågor och rapporter
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Skrivelse från Lars Lundqvist m.fl. (L) och Christer H
Sjöblom m.fl. (M) om att öka säkerheten och
rörelsefriheten i Hornsbergs strand, dnr 1.1.-432-2018.
Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.



Fråga från Britt Tryding (M) om rapport om sprututbytet.
Stadsdelsförvaltningen fick i uppdrag att återkomma med
rapportering.
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§ 15 Information från stadsdelsförvaltningen
Stadsdelsdirektören informerade om:
 Förberedelser med anledning av aktiviteter den 25 augusti.
Förvaltningen har deltagit i stadens riskanalys, har kontakt
med polisen samt har krisberedskap.
 Rapport om konsekvenser för verksamheter med anledning
av den långvariga perioden med värme under sommaren.
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