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Sammanträde  
torsdag den 1 februari 2018 klockan 18:30-20:40 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A  

Ledamöter Ersättare 

Ulf Walther (S) ordf 

Gustav Johansson (M) vice ordf. 

Parvin Araghi (S) 

Jimmy Lindgren (S) 

Gisela Norrman  (S) 

Ola Gabrielson (MP) 

Fotios Stathis  (MP) 

Lars Sterneby (V) 

Henrik Virro (M) 

Erika Wing (M) 

Kristiina Katajikko (M) 

Urban Rybrink (L) 

  

 
Tjänstgörande ersättare  

Björn Wredberg (M) 

 

 
 

Bo Hansson (S) 

Halahen Zaidane (S) 

Linnea Risinger (MP) 

Sonja Wallbom (V) 

Lisa Palm (Fi) 

Henrik Bjerkhoel (M) 

Peter Backlund (L) 

Claes Karlsson (KD) 

  

 

 
Tjänstemän 

Lena Lundström Stoltz, stadsdelsdirektör, Gunilla Ekstrand Jeanette 

Holmqvist, Leif Kananen, Ulrika Klemets, Kersti Tagesson,  

Karin Åberg, avdelningschefer, Birgitta Eskils, bitr. avdelningschef,  

Tove Bodin stabschef 
Personalföreträdare 

Johanna Svenbom Lärarförbundet 

Sekreterare 

Inga-Karin Mellberg 

Ordförande Vice ordförande 

Ulf Walther (S)  Gustav Johansson (M) 
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§ 1  

Val av justerare och dag för justering 

Ordföranden Ulf Walther och vice ordföranden Gustav Johansson 

utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att 

justering sker tisdag 6 februari 2018. 
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§ 2   

Fastställande av dagordning 

Den utsända dagordningen fastställdes med den ändringen att ärende 

§ 38 utgår. 
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§ 3   

Soptunnor på Hagsätravägen- svar på medborgarförslag 

Stadsdelsnämndens beslut 
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på 

medborgarförslag  om fler soptunnor på Hagsätravägen. 

 

 
 
 
Ärendet 
Nämnden har mottagit ett medborgarförslag om att placera ut fler 

soptunnor på Hagsätravägen mellan Hagsätra och Rågsved.  

 

Förvaltningen ställer sig positiv till att sätta upp fler papperskorgar på 

Hagsätravägen. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 5 januari 2018. 

Dnr 713-2017-1.2.4. 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 4   

Hundrastgård vid förskolan Arken i Rågsved- svar på 
medborgarförslag 

Stadsdelsnämndens beslut 
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på 

medborgarförslaget. 

 

Ärendet 
Nämnden har fått ett medborgarförslag om att uppföra en 

hundrastgård på en fotbollsplan i Rågsved intill förskolan Arken. 

Eftersom Hagsätra och Rågsved är utvalda fokusområden som ska 

förtätas med många nya bostäder kan förvaltningen i dagsläget inte ta 

ställning till placeringen av hundrastgård. Förvaltningen tar med sig 

förslaget i det fortsatta arbetet med fokusområdena. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 5 januari 2018. 

Dnr 632-2017-1.2.4. 

 
 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 5   

Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen med bokslut 

2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

2. Stadsdelsnämnden godkänner förskolans kvalitetsredovisning 

2017. 

3. Beloppsgränsen för poster som har periodiserats manuellt 

fastställs till 20 000 kronor per tillfälle. 

4. Nämnden beslutar att ackumulerat netto om 44,4 mnkr avseende 

resultatenheterna överförs till 2018. 

5. Paragrafen justeras omedelbart 

 

Ärendet 
Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål 

och bedömer att de fyra målen helt uppfylls.  

 Ett Stockholm som håller samman 

 Ett klimatsmart Stockholm 

 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

 Ett demokratisk hållbart Stockholm 

Som en hjälp att uppnå de av kommunfullmäktige beslutade fyra 

inriktningsmålen har förvaltningen tre fokusområden: 

 Attraktiv arbetsgivare 

 Jämställdhet 

 Bemötande 

Före resultatöverföringar redovisas ett underskott om 9,6 mnkr och 

efter resultatöverföringar ett överskott om 0,2 mnkr. 

Resultatenheterna använder 9,8 mnkr ur resultatfonderna och en 

överföring av resultatfonder om totalt 44,2 mnkr görs till 2018. För 

investeringar redovisas ett överskott om 13,6 mnkr. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 19 januari 2018. 

Dnr 1.2.1.-020/2018    

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och 

fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. 
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Yrkanden 
Ordföranden Ulf Walther m.fl. (S), ledamöterna Ola Gabrielson m.fl. 

(MP) Lars Sterneby (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

Vice ordföranden Gustav Johansson m.fl. (M), ledamoten  

Urban Rybrink (L) yrkade bifall till eget förslag till beslut. 

 

Reservation 
Vice ordföranden Gustav Johansson, ledamöterna Henrik Virro, Erika 

Wing, Kristiina Katajikko, tjänstgörande ersättaren Björn Wredberg 

alla (M), ledamoten Urban Rybrink (L) reserverade sig mot beslutet 

till förmån för det egna förslaget: 

”Föreliggande verksamhetsberättelse är den sista som presenteras före 

valet. Den gångna mandatperioden har hittills inneburit tre förlorade 

år för Stockholm. Staden förtjänar ett nytt ledarskap som ger varje 

stockholmare större resurser att forma sitt eget liv. Stockholmarna ska 

ha alla möjligheter att förverkliga sin potential och framtida 

generationer ska ha jämlika livschanser. Detta kräver en välfärd i 

världsklass. Tyvärr misslyckas den rödgrönrosa majoriteten med att 

finansiera kärnverksamheter som förskola, äldreomsorg och 

socialtjänst. Det ekonomiska läget i vår stadsdel är fortsatt ansträngt. 

Detta är extra oroväckande då vi i Stockholm befinner oss i en 

högkonjunktur där vi istället borde sätta av resurser för svårare tider.  

 

Den upplevda otryggheten ökar i vår stadsdel. 64% säger sig känna 

trygghet i stadsdelen medan målet är satt till 75%, vilket är en alldeles 

för dålig måluppfyllelse och som majoriteten inte tagit på tillräckligt 

allvar. Vi vet att också klyftorna i trygghet mellan olika områden även 

inom vår stadsdel är stora. De förslag som lagts, exempelvis 

Allaktivitetshus i Östberga, är bra men inte tillräckliga.  

 

Missnöjet med skötseln av parker och grönytor växer, vilket också 

bidrar till en känsla av otrygghet. Där är idag måluppfyllelsen 61% 

medan målet är satt till 70%. Också motsvarande siffror för 

nedskräpning är nedslående. Det finns inga angivna och tydliga sätt 

att tolka siffror för vandalisering och klotter, men många vittnar om 

en ökad förekomst av klotter, särskilt i grannskapet kring 

Arenaområdet.  

 

Föräldrar varslar om att de nya och ofinansierade reglerna om rätt till 

heltid i förskolan leder till en ansträngd ekonomi. Andelen 

förskollärare i vår förvaltning klarar inte heller måluppfyllelsen. 
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Alliansen har efterlyst under en följd av år en särskild plan för att 

rekrytera fler utbildade förskollärare, något som nu äntligen kommer 

till stånd. Förskolorna måste visare få mer resurser för att öka 

bemanningen. Att såväl andelen barn per avdelning och antalet barn 

per anställd har ökat de senaste åren visar att utvecklingen i förskolan 

går åt fel håll. Stockholms barn förtjänar bättre. 

 

Mottagandet av nyanlända är en fortsatt prioriterad uppgift för 

nämnden. Tidiga sociala insatser krävs för att ge varje barn en bra 

start i livet. I grunden måste situationen i socialtjänsten förbättras 

genom en minskad personalomsättning och bättre villkor för 

socialsekreterare. Positivt är att antalet placeringar inom Barn- och 

ungdom minskar och därmed också det stora underskott inom denna 

avdelning som stadsdelsnämnden dragits med under många år. 

 

Trots de ekonomiska utmaningarna gör stadsdelsnämndens personal 

ett mycket gott arbete och förtjänar allt beröm för sina ansträngningar 

att få verksamheten att gå runt. 

 

Det ansträngda ekonomiska läget ställer stora krav på 

stadsdelsnämnden att prioritera. Mindre angelägna satsningar och 

projekt måste få stå tillbaka för att värna kärnverksamheterna. Det är 

förstås anmärkningsvärt att majoritetens demokratisatsningar 

misslyckats helt med måluppfyllelsen vad gäller förtroende för 

stadsdelsförvaltningen och andelen människor som vet hur de kan 

påverka deras närmiljö. Det ska bli mycket intressant att följa 

förvaltningens aviserade analys av dessa siffror. 

 

Överlag är de mål som är satta ex ”Att alla barn har goda och jämlika 

uppväxtvillkor” mer av visioner än realistiska och utvärderingsbara 

mål. Ibland är underlaget för måluppfyllelsen också otillräcklig, Vad 

är till exempel grunden för att ”Företag väljer att etablera sig i 

Enskede-Årsta-Vantör” uppfylls helt? Dock är vi samtidigt nöjda med 

att förvaltningen denna gång förmodligen ger en mer rättvis bild av 

måluppfyllelsen än tidigare, då det riktades en del kritik från 

revisorerna att tolkningar av måluppfyllelse var missvisande i flera 

fall. 

 

Att kombinera en ekonomi i balans med höga ambitioner i välfärden, 

utan skattehöjningar som hotar jobben och företagandet, är en svår 

uppgift. Men den är avgörande om Stockholm ska bli en stad som 

klarar integrationen av nyanlända och ger kunskap, trygghet och 
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framtidstro åt växande generationer, utan att urholka vår förmåga att 

långsiktigt ta ansvar för välfärden.” 

 

Ersättaryttrande 
Ersättaren Claes Karlsson (KD) instämde i förslag till beslut och 

reservation från (M),(L). 
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§ 6   

Inrättande av förskola på Årstafältet etapp 3 kvarter D  
(SISAB)  - inriktningsärende 

Stadsdelsnämndens beslut  
Förvaltningen får i uppdrag att utreda en ny friliggande förskola inom 

Årstafältet etapp 3, kvarteret D. 

 

Ärendet 
Årstafältet är ett stort stadsbyggnadsprojekt som syftar till att 

omvandla parkmark till tät stadsbebyggelse med nya bostäder, 

centrumfunktioner och offentliga rum samt en stor stadsdelspark. 

Etapp 3 innehåller bland annat cirka 400 nya lägenheter, en F-9 

grundskola, en idrottshall, två förskolor, ett LSS-boende, en 

elnätstation samt lokaler för centrumändamål. Byggnation av etapp 3 

planeras mellan år 2020 och 2023 med inflyttning under åren 2022-

2023. En av förskolorna uppförs av Sisab, Skolfastigheter i Stockholm 

AB och förslås bli en konceptförskola om sex avdelningar fördelat på 

två våningsplan med intilliggande gårdsyta i anslutning till skolans 

utomhusmiljöer. Förvaltningen föreslår att förutsättningarna för den 

föreslagna friliggande förskolan utreds vidare.  

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 18 december 2017. 

Dnr 2.6.-652/2017 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 7   

Rivning av en förskola om tre avdelningar och 
nybyggnation av en sex avdelningars förskola på 
Kvarntorpsgränd 13 i Hagsätra. 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att riva en förskolepaviljong 

bestående av tre avdelningar och bygga en permanent förskola 

bestående av sex avdelningar på Kvarntorpsgränd 13 i Hagsätra. 

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott att godkänna projektet. 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

 

 

 

Ärendet 
I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och tillgodose barnantalet i 

Hagsätra föreslår förvaltningen att befintlig förskolepaviljong på 

Kvarntorpsgränd 13, som består av tre avdelningar, rivs och att en 

permanent förskola på sex avdelningar byggs inom tomten. Enligt 

preliminär tidsplan bedömer förvaltningen att den permanenta 

förskolan på sex avdelningar kan stå klar för inflyttning i februari 

2020.  

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 5 januari 2018. 

Dnr 2.6.-009/2018 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 8   

Uppföljning av driftentreprenad parkskötsel i Enskede. 

Stadsdelsnämndens beslut 
1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten 

2. Avtalet med entreprenören förlängs med två år. 

 

 
Ärendet 
Avtalsuppföljning av den upphandlade entreprenören Bite Mark och 

Anläggning AB, påvisar att det arbete som utförts under det senaste 

året som skötselansvariga för Enskede  i stort sett har fungerat 

tillfredsställande, men med en kortare period av bristande kvalité.  

Kvaliteten på entreprenörens utförda arbete har återigen stabiliserats 

och insatser för att komma ikapp visar på en vilja från entreprenören 

att återupprätta förtroendet. Förvaltningen föreslår att 

stadsdelsnämnden godkänner rapporten och att avtalet med 

entreprenören förlängs med två år.  

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 5 januari 2018. 

 Dnr 738-2017-1.2.1. 

 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 9   

Inrättande av LSS-boende på Årstafältet etapp 3  
kvarter C (Olov Lindgren) - inriktningsärende 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

Nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda möjligheterna att inrätta 

ett LSS-boende med sex lägenheter, gemensamhetsutrymme samt 

personalutrymme på Årstafältet etapp 3, kvarter C. 

 
 

Ärendet 
Årstafältet är ett stort stadsbyggnadsprojekt som syftar till att 

omvandla parkmark till tät stadsbebyggelse med nya bostäder, 

centrumfunktioner och offentliga rum samt en stor stadsdelspark. 

Etapp 3 innehåller bland annat cirka 400 nya lägenheter, en F-9 

grundskola, en idrottshall, två förskolor, ett LSS-boende, en 

elnätstation samt lokaler för centrumändamål. Byggnation av etapp 3 

planeras mellan åren 2020 och 2023 med en inflyttning åren 2022-

2023. I syfte att tillgodose stadens behov av LSS-bostäder föreslår 

förvaltningen att ett LSS-boende med sex lägenheter samt personal- 

och gemensamhetsutrymmen utreds och planeras inom Årstafältet 

etapp 3 kvarter C. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 5 januari 2017. 

Dnr 653-2017-2.6. 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 10   

Uppföljning inom äldreomsorgen- Enskede Hemtjänst, 
Stureby Hemtjänst Vantörs kommunala hemtjänst och 
Årsta Hemtjänst 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

Rapporten godkänns 

 

 

Ärendet 
Verksamhetsuppföljning har skett av Enskede Hemtjänst  

2017-09-27, Stureby Hemtjänst 2017-10-10, Vantörs kommunala 

Hemtjänst 2017-10-16 och Årsta Hemtjänst 2017-10-31. Samtliga 

fyra hemtjänstenheter drivs i egen regi. Förvaltningen har följt upp 

verksamheterna utifrån en gemensam mall framtagen av 

Äldreförvaltningen. Till tjänsteutlåtandet bifogas en bilaga med en 

jämförelse av de avvikelser som påvisats vid 

verksamhetsuppföljningarna under åren 2015-2017. Förvaltningen 

bedömer att de hemtjänstenheter som omfattas av uppföljningen är 

välfungerande verksamhet med god kunskap om sina brukare. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 21 november 2017. 

 Dnr 712-2017-1.2.1. 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 11   

Uppföljning inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning - gruppbostäderna inom egen regi 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

Rapporten godkänns 

 

Ärendet 
Verksamhetsuppföljningarna av gruppbostäderna Johanneshov 1, 

Johanneshov 2, Enskededalen, Brobacken, Kolmilan, Gesunden, 

Stureby, Sofielund, Sköntorp, Svedmyra,  Årsta samt Enskededalens 

servicebostäder har genomförts under våren och hösten 2017. 

Gruppbostäderna Sofielund, Sköntorp, Årsta samt Enskededalens 

servicebostäder drevs på entreprenad av Olivia Omsorg AB till och 

med 2016- 02-01 då avtalet löpte ut och enheterna gick över till Egen 

regi. Verksamhetsuppföljningen har skett utifrån stadens utarbetade 

mall för uppföljning. Till tjänsteutlåtandet bifogas en bilaga med en 

jämförelse av de avvikelser som påvisats vid verksamhets -

uppföljningar under åren 2015-2017 för Johanneshov 1, Johanneshov 

2, Enskededalen, Brobacken, Kolmilan, Gesunden och  Stureby. För 

övriga enheter finns ingen jämförelse mellan åren 2015-2017 på grund 

av att det är första gången som de följs upp utifrån denna mall. 

Avvikelser och förslag  till åtgärder är redovisade i tjänsteutlåtandet. 

Förvaltningen föreslår att nämnden lägger rapporten till handlingarna. 

 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 10 november 2017. 

Dnr 716-2017-1.2.1. 

 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 12   

Uppföljning av Enskededalens servicehus och 
Skogsgläntans gruppboende 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

Nämnden beslutar att återremittera   

ärendet och återkomma med nytt svar utifrån nedanstående  

 
”Det är glädjande att verksamheten på Enskededalens servicehus såväl 

som på Skogsgläntans gruppboende fortsatt fungerar väl. Det är dock 

konstigt att förvaltningen helt avfärdar jämförelser mot tidigare år 

med argumentet att det nu drivs i egen regi och därför följer stadens 

mall för verksamhetsuppföljning. Eftersom det, oavsett driftsform och 

entreprenör, i stort sett är samma verksamhet måste det finnas 

mängder med jämförbara punkter som påvisar i vilken riktning 

kvaliteten på verksamheten går.  
 

Även om en fullständig jämförelse är svår vill vi se en ny uppföljning 

där ett allvarligt försök till jämförelse mot tidigare år gjorts.” 

 

 

 

 
Ärendet 
Verksamhetsuppföljningar har gjorts 2017-08-30 av Enskededalens 

servicehus och av Skogsgläntans gruppboende.  Det är första gången 

enheterna följs upp i egen regi utifrån stadens uppföljningsmall 

Enskededalens servicehus återgick i stadsdelsförvaltningens egen regi 

2016-10-01, efter att ha drivits på entreprenad i sju år. Enskededalens 

servicehus bedöms vara en fungerande verksamhet med god 

organisation och struktur.    

Skogsgläntans vård och omsorgsboende ligger organisatoriskt under 

Enskededalens servicehus. Verksamheterna återgick 

stadsdelsförvaltningens egen regi 2016-10-01, efter att ha drivits på 

entreprenad i sju år. Skogsgläntans vård och omsorgsboende består av 

två mindre enheter, Smultronhemmet och Grangården.  Enheterna 

bedöms vara fungerande enheter med ett nära ledarskap.  

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapport om 

uppföljning. 
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Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 15 november 2017. 

Dnr 725-2017-1.2.1. 

 

  
Beslutsgång 
Ordföranden ställde först fråga om återremiss av ärendet mot att 

avgöra ärendet idag och fann att nämnden beslutat att återremittera  

ärendet till förvaltningen som ska återkomma med nytt svar i enlighet 

med förslag från (M) 

 

Yrkanden 
Vice ordföranden Gustav Johansson m.fl. (M) föreslog, med biträde 

av en enig nämnd att ärendet återremitteras. 
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§ 13  

Uppföljning av Högdalens vård- och omsorgsboende 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

Rapporten godkänns  

 
 
 
Ärendet 
Verksamhetsuppföljning har gjorts av Högdalens vård- och 

omsorgsboende 2017-10-23. Uppföljningen har skett utifrån stadens 

utarbetade mallar för ramavtalsuppföljning. Till tjänsteutlåtandet 

bifogas  en bilaga med jämförelser för åren 2016-2017 för de 

avvikelser som påvisats vid verksamhetsuppföljningarna.  

Förvaltningen bedömer att Högdalens vård- och omsorgsboende ger 

de boende en god vård och omsorg. Sammantaget resultat av 

Socialstyrelsens brukarundersökning 2017 visar att de boende får ett 

bra bemötande av personalen och känner sig trygga på boendet. 

Områden som behöver utvecklas är information om tillfälliga 

förändringar och information om vart man vänder sig med synpunkter 

och klagomål. Förvaltningen föreslår att rapporten godkänns. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 17 januari 2018. 

Dnr 732-2017-1.2.1. 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 14   

Uppföljning av Enskede Nya servicehus och Rågsveds 
servicehus 

Stadsdelsnämndens beslut 
Rapporten godkänns. 

 

 

Ärendet 
 

Verksamhetsuppföljningar har gjorts av Enskede Nya servicehus 

2017-05-09 och av Rågsveds servicehus 2017-05-18. Resultatet av 

uppföljningarna med jämförelser för åren 2015, 2016 och 2017 

redovisas i tjänsteutlåtandet. Enskede Nya servicehus bedöms vara en 

fungerande verksamhet. Påvisade avvikelser och brister ska vara 

åtgärdade senast vid 2018 års uppföljning. Rågsveds servicehus 

bedöms utifrån verksamhetsuppföljningen vara en fungerande 

verksamhet. Förvaltningen föreslår att rapporten godkänns. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 6 november 2017. 

Dnr 706-2017-1.2.1. 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 15   

Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

1. Stadsdelsnämnden godkänner reviderade riktlinjer för 

föreningsbidrag. 

2. Nämnden delegerar till avdelningschef att löpande under året besluta 

i ansökningar om föreningsbidrag upp till beloppet 10 000 kronor 
 

 

Ärendet 
Nuvarande riktlinjer för föreningsbidrag reviderades år 2014 och en 

översyn av dessa har pågått under 2017. Anledningen till revideringen 

är behovet av att utöka målgrupperna för föreningsbidrag samt att 

anpassa riktlinjerna utifrån arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Föreningsbidraget delas upp i två delar, verksamhetsstöd och 

aktivitetsstöd. Vid bedömning av föreningsbidrag förbehåller sig 

stadsdelsförvaltningen rätten att prioritera utifrån lokala behov. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 1 februari 2018. 

Dnr 4-2018-5.4.   
 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 16   

 - 
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§ 17   

Strategi i arbetet med civilsamhället  

Stadsdelsnämndens beslut 
Stadsdelsnämnden godkänner strategi för arbetet med civilsamhället i 

Enskede-Årsta-Vantör. 

 
 
Ärendet 
Nämnden har i verksamhetsplan för år 2017 uppdragit till 

förvaltningen att samarbeta med aktörer i civilsamhället på olika sätt. 

För att samla de arbetssätt som nämndens verksamheter har i ämnet 

och för att vidareutveckla åtgärder som efterfrågas i ABF:s slutrapport 

har en strategi tagits fram. Strategin omfattar tre delar vilka 

sammanfattningsvis behandlar styrande och vägledande instanser, 

föreningsbidrag i Stockholms stad och stadsdelsförvaltningens arbete 

med civilsamhället.  Förvaltningen föreslår att strategin godkänns.  

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 17 januari 2018. 

Dnr 5-2018-5.2.   

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och 

fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. 

 

Yrkanden 
Ordföranden Ulf Walther m.fl. (S) ledamöterna Fotios Stathis m.fl. 

(MP), Lars Sterneby (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

Vice ordföranden Gustav Johansson m.fl. (M) ledamoten Urban 

Rybrink (L) yrkade bifall till eget förslag till beslut. 

 

Reservation 
Vice ordföranden Gustav Johansson, ledamöterna Henrik Virro,  

Erika Wing, Kristiina Katajikko, tjänstgörande ersättaren Björn 

Wredberg alla (M), ledamoten Urban Rybrink (L) reserverade sig mot 

beslutet till förmån för det egna förslaget: 

”Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Att en bättre kontroll bör tas fram i strategin för att säkerställa att 

skattepengarna inte går till organisationer som felaktigt nyttjar 
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bidragen eller använder medlen till verksamhet som motverkar de fyra 

punkterna i strategin. 

Att därutöver anföra: 

 

Civilsamhället och föreningslivet är en av grundpelarna i svensk 

demokrati och en grundpelare som får det allt tuffare med minskade 

medlemstal och färre aktiva. Samtidigt uppstår mer löst organiserade 

nätverk som kan fokusera på enstaka frågor, vilket uppmärksammats 

att staden behöver hitta nya former för att relatera till nya former av 

engagemang.  

 

I förslaget till strategi anges att: 

 

”Stadsdelsnämnden vill tillsammans med civilsamhället arbeta för 

 En stärkt demokrati 

 Jämställdhet 

 Inkludering 

 Förbättra invånarnas förutsättningar till meningsfull fritid 

 

Utgångspunkten är att allt samarbete som nämndens verksamheter har 

med civilsamhället i Enskede-Årsta-Vantör ska vila på ömsesidighet 

och tillit.” 

 

Ovan nämnda punkter är oerhört viktiga och civilsamhället kan spela 

en avgörande roll för att engagera och bilda medborgarna, men det är 

oroväckande om det inte finns någon kontroll av de delar av 

civilsamhället som ska samarbeta med stadsdelens verksamheter. 

 

I september 2017 kritiserade Statskontoret kontrollen av statsbidrag 

från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för 

att den inte gör tillräckligt för att förhindra felaktigt utnyttjande av 

bidragen. Statskontoret bedömer att det felaktiga utnyttjandet är 

tillräckligt stort för att rubba allmänhetens förtroende för 

bidragshanteringen. 

 

MUCF:s bidragshantering har att förhålla sig till ett antal förordningar 

som reglerar bidragen och trots det så sker felaktigt utnyttjande och 

flera massmedialt uppmärksammade fall då bidrag givits till 

organisationer vars verksamhet i vissa fall drivs i motsättning till våra 

demokratiska värderingar. 
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Det är därför oroväckande när det inte finns några kontrollfunktioner 

angivna i strategin för stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör utan 

”Utgångspunkten är att allt samarbete som nämndens verksamheter 

har med civilsamhället i Enskede-Årsta-Vantör ska vila på 

ömsesidighet och tillit.” Vi menar att en tydlig kontrollfunktion 

behöver utarbetas för att säkerställa att bidrag, och ytterst 

skattepengar, inte hamnar i fel händer och därmed motverkar sitt 

syfte.” 

 

Ersättaryttrande 
Ersättaren Claes Karlsson (KD) instämde i förslag till beslut samt 

reservation från (M),(L). 
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§ 18   

Sprututbytesprogram på Gullmarsplan- svar på skrivelse 
från (M)   

Stadsdelsnämndens beslut 

1. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens 

svar på skrivelsen.  

2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ställer sig bakom 

förvaltningens synpunkter på förslag på sprututbytesprogram på 

Gullmarsplan och överlämnar dessa till Stockholms läns landsting. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 
Ärendet 
Gustav Johansson m.fl. (M) har till Enskede-Årsta-Vantörs 

stadsdelsnämnd inkommit med en skrivelse kring Landstingets 

planerade sprutbytesprogram på Gullmarsplan. Skribenten anser att 

den tänkta placeringen av sprututbytes-programmet är olämplig och 

förslår att förvaltningen agerar mot Landstinget för att inte få ett 

sprutbytesprogram i Enskede-Årsta-Vantör och även agerar för att om 

sprutbytesprogrammet ska utökas så ska det ske i en ambulerande 

verksamhet. 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ställer sig delvis bakom 

skribenternas åsikter. Stockholms läns landsting har gett 

stadsdelsförvaltningen möjlighet att inkomma med synpunkter på 

förslaget om sprututbytesprogram på Gullmarsplan senast den 29 

januari. Till förvaltningens  tjänsteutlåtande biläggs förvaltningens 

synpunkter. 

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 

anser skrivelsen besvarad. Förvaltningen föreslår också att 

stadsdelsnämnden ställer sig bakom förvaltningens synpunkter på 

sprututbytesprogram på Gullmarsplan och överlämnar dessa till 

landstinget.       

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 18 januari 2018. 

Dnr 753-2017-1.1. 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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Särskilt uttalande 
 Ledamoten Urban Rybrink (L) 

”Ett eventuellt Sprututbytesprogram vid Gullmarsplan har väckt 

starka känslor och särskilt hos de föräldrar som har barn vid en 

närliggande förskola till den tilltänkta lokalen. De allra flesta partier 

och även vetenskaplig expertis är överens om att sprututbytesprogram 

är en bra åtgärd för en mycket utsatt grupp. Huruvida de farhågor som 

uttryckts i samband med en etablering av sprututbytesprogram 

besannas är det ingen som exakt kan veta i förväg. Dock kan man dra 

paralleller till de sprututbytesprogram som redan etablerats, och 

därmed dra en del slutsatser.  

Enligt de kriterier som landstinget satt upp för att ett 

sprututbytesprogram ska kunna etableras (t ex att man ska kunna nå 

målgruppen), begränsar det självklart i hög grad valet av lokal. Vi har 

stor förståelse för att uppdraget har varit mycket svårt, även om det nu 

enligt media tycks som om landstinget valt att vidga området för att 

hitta lämplig lokal. Vi vill uppmana landstinget att fortsätta leta 

lämpligare lokal, även om vi förstår att protester kommer att komma 

var än lokalen för sprututbytesverksamhet till sist kommer att hamna.” 
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§ 19   

- 



 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Sammanträdesprotokoll 
                       2018-02-01 

Sida 28 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 
 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Box 81, 121 22 Johanneshov 
Slakthusplan 8 A, Tfn: 08-508 14 000, e-post: eav@stockholm.se 

§ 20  

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

1. Stadsdelsnämnden utser enhetscheferna för de av nämndens 

verksamheter som har hälso- och sjukvårdsansvar till 

verksamhetschefer enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen från 

den 1 mars 2018.  

2. Nämnden avslutar därmed uppdrag som verksamhetschef för 

avdelningschefen för avdelning egen regi  

 

 
 
 
Ärendet 

Vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård ska utse 

verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 4 kap. 2 § hälso- 

och sjukvårdslagen. Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och 

har det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschefen ansvarar för att 

vården bedrivs i enlighet med lagen, men ska också kunna svara på 

frågor från brukare, anhöriga, tillsynsmyndigheter och andra. I nuläget 

är förvaltningens avdelningschef för avdelningen egen regi 

verksamhetschef för de av nämndens verksamheter som har hälso- 

och sjukvårdsansvar. För att uppnå ökad tillgänglighet och tydligare 

ledarskap föreslår förvaltningen istället att enhetschefer i enheter där  

hälso- och sjukvårdsansvar finns, utses till verksamhetschefer. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 3 januari 2018. 

Dnr 7.-012/2018 

 

 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 21   

Demokratidagen 2018 – mötesplatsen för demokratifrågor- 
inbjudan från SKL  

Stadsdelsnämndens beslut 
 

1. Stadsdelsnämnden beslutar om deltagande vid SKL:s 

demokratidag den 14 mars 2018 med fyra representanter från 

vardera majoriteten och oppositionen. 

2. Arvode samt möjlighet till ersättning för förlorad arbetsinkomst 

utgår för uppdraget. 

 
 
 
 
Ärendet 
Stadsdelsnämnden har inbjudits att delta vid Demokratidagen 2018 – 

mötesplatsen för demokratifrågor, anordnad av SKL. Demokratidagen 

vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner. Många intressanta 

föreläsare kommer att närvara under dagen.  Förvaltningen föreslår att 

nämnden beslutar att godkänna deltagande från nämnden den 14 mars 

2018. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 4 januari 2018. 

Dnr 13-2018-1.1. 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 22   

Trygghet delaktighet, revisionsrapport – svar till 
stadsrevisionen 

Stadsdelsnämndens beslut 
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens 

tjänsteutlåtande och översänder det som svar till stadsrevisionen. 

 

2. Nämnden anför därutöver följande: 

”Revisionskontoret skriver i sin revisionsrapport att LUP-arbetet 

(Lokala utvecklingsprogram) i staden är viktigt och att det görs 

nödvändiga förebyggande åtgärder i staden. Dock hävdas det att 

insatserna som görs i LUP bör analyseras och utvärderas utöver 

det ordinarie budgetarbetet. 

 

Vi i nämnden instämmer med vår förvaltnings yttrande om att 

inom vårt lokala trygghetsarbete utförs viktiga insatser. 

Utvärdering av ÖCC och RCC har gjorts av oberoende konsult 

och även där framkom det att ytterligare utvärderingsinsatser 

behöver göras.  

 

Utöver det ovanstående, har det tillkommit verksamheter som 

medborgarkontoret i Rågsved samt Samverkan Östberga. Vidare 

ska ny verksamhet startas i stadsdelsområdet, nämligen DCC 

(Dalen Community Center). Vi vill be förvaltningen föreslå 

kriterier för uppföljningen av dessa verksamheter och genom 

insamlande av uppgifter kunna presentera en lokal utvärdering 

före kommande sommar. Detta är lämpligt att en utomstående 

avdelning, som inte har ansvaret för dessa verksamheter, ser över 

verksamheterna och inkommer med denna rapport.” 

 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
  
 
Ärendet 
Revisionskontorets bedömning är att det genomförs 

trygghetsskapande aktiviteter i närmiljön. Vidare bedömer de att det 

finns ansvarsfördelning och samverkan inom staden avseende 

trygghetsskapande åtgärder och medborgares delaktighet. Genom de 

lokala utvecklingsprogrammen och hållbarhetskommissionens arbete 

har staden tagit ett större helhetsgrepp över trygghets- och 
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delaktighetsfrågor. Trots detta ökar enligt stadens trygghetsmätningar 

upplevd otrygghet. I polisens rapport –Utsatta områden- social 

ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, efterlyser 

polisen generellt uthållighet i de satsningar som görs och även en 

tydlig samhällsstrategi och samverkan i brottsförebyggande frågor.   

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 1 november 2017. 

Dnr 640-2017-1.4.    

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att en enig nämnd beslutar enligt 

förvaltningens förslag samt anförande från (S),(MP),(V). 

 

Ersättaryttrande 
Ersättaren Claes Karlsson (KD) instämde i det av nämnden eniga 

beslutet. 
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§ 23   

Samråd om förslag till Rågsveds naturreservat – svar till 
stadsbyggnadskontoret   

Stadsdelsnämndens beslut 
1. Stadsdelsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut  

  

2. Nämnden anför därutöver följande: 

”Vår vision är ett unikt naturområde såväl för dagens 
Stockholmare som för kommande generationer 

Med det här beslutet skrivs nästa kapitel i berättelsen om Rågsved och 

ett Stockholm som utvecklas hållbart för kommande generationer.  

 

Tillsammans skapar vi med naturreservatet något unikt; ett beständigt 

grönområde med möjlighet till rekreation, sparar viktiga biotoper och 

säkrar spridningsvägar för naturen.  

 

Att frågan om Rågsveds friområde nu har nått fram till beslut om 

inrättande av naturreservat är tack vare generationer av engagerade 

medborgare och intressegrupper i området. Dessa har vi att tacka för 

att vi nu får ett naturreservat.  

 

 
Det finns ett bra förslag till naturreservat som kan bli ännu 
bättre 

Ett naturreservat kan aldrig vara för stort, och det finns alltid 

förtjänster med att utöka det ytterligare. Att bygga stad är en svår 

balansgång. I fråga om friområdet finns det många olika intressen som 

behöver tas omhand och som är viktiga för människor i en stad. I 

friområdet trängs behovet av att spara viktiga biotoper och 

spridningsvägar med vårt behov av bostäder, kollektivtrafik, kultur 

och rekreation. Vi tycker att förslaget till naturreservat i huvudsak 

klarar att hålla den tuffa balansgången och göra tuffa avväganden men 

vill påpeka områden som vi tycker bör ses över igen inför beslutet om 

inrättande. 

 

De allra viktigaste nyckelbiotoperna och många andra viktiga biotoper 

finns med i förslaget. Andra utelämnas däremot. Att inte alla får plats 

har naturligtvis sin förklaring i den balansgång av olika intressen som 

staden försöker hålla. Men med varje sådan som utelämnas går viktiga 

naturvärden för flora och fauna förlorade eftersom områdena 
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innehåller känsliga och sällsynta djur- och växtarter. Där finns tiotals 

rödlistade växt- djur- och svamparter.  

 
Karta med förslaget till naturreservat, inritade nyckelbiotoper och markeringar 

 
 

 

Bland de biotoper som utlämnas i förslaget vill vi framförallt peka på två 

områden som vi har förstått har särskilt viktiga värden som riskerar att gå 

förlorade. Främst rör det området med sluttningen från Rågsvedsvägen 

som går längs bebyggelsen på Bjursätragatan (markerad ”1 a” i bilden 

ovan). Den första sträckan är särskilt viktig som nyckelbiotop enligt vad 

vi erfarit i våra diskussioner med boende, intressegrupper och tjänstemän 

på Skogsstyrelsen Även om vi ser behovet av en pendeltågsstation i 

närheten tror vi att det i denna framtidens Rågsveds entré med bostäder 

och arbetsplatser blir viktigt att naturreservatet når så långt in som möjligt 

och skapar en grön fond som kompletterar entréns bebyggelse. 

Naturreservatets förlängning tror vi då dessutom skapar en vacker bild av 
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området för de boende och för alla Stockholmare som åker längs 

pendeltågssträckan. 

 

Den sista sträckan runt branten, (markerad ”1 b”) har möjligen inte 

samma höga naturvärden, men omfattar i dag Perssons Betong, en plats 

som har kulturhistorisk betydelse som mötesplats och har i dag alltjämt ett 

viktigt rekreationsvärde för Rågsvedborna som samlingsplats för 

valborgsfirande och för förskolor i området. Vi vill bygga vidare på 

Rågsveds kvaliteter och visa medborgarna att den plats som dom 

tillsammans, inom föreningslivet, har byggt upp och värnar om också ska 

få bli en del av kommande generationers uppväxt. Vi ser därför att även 

den platsen behöver säkras för framtiden, och som vi skriver mer om 

nedan, även utvecklas. Därför bör hela branten från Rågsvedsvägen runt 

till bebyggelsen (1 a + 1 b) särskilt ingå i naturreservatet.  

 

Den andra platsen som har nästan lika högt naturvärde är branten där den 

fortsätter på andra sidan bebyggelsen, markerad ”2”. Även den ser vi som 

en särskilt viktig del att ingå i reservatet. 

 

Gränserna för naturreservatet i kartan ovan behöver därför justeras 

ytterligare med beaktande av detta.  

 

I fall en förutsättning för att låta ytterligare områden omfattas av 

naturreservatet är att andra platser måste undantas så finns det platser 

inom reservatets gränser som inte har samma biotopvärden som de som 

behöver tillkomma. Det är dock viktigt att då detaljplanera för smart 

stadsbyggnad så spridningsvägar kan säkras. Vi har markerat två sådana 

platser att undersöka (A och B), men överlämnar närmre bedömningar åt 

stadsbyggnadskontoret.  

 

Vi vill också påpeka att det är viktigt att tillgängliggöra naturreservatet 

och att det ska bli en trygg plats att vistas i dygnet runt. Det är även 

viktigt att se över hur reservatets kvaliteter kommer medborgarna till 

känna. Därför bör promenadstråk och skyltning ses över. Vi vill se ett 

fågeltorn i området. Frågan om möjlighet till strand eller bygga för bad 

bör ses över en gång för alla.  

 

Vi har tidigare framfört att det är av stor vikt att stadshuset utser en 

handläggare som kan arbeta heltid med att samordna inrättandet av våra 

naturreservat. Den frågan blir allt mer angelägen.  
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Det är även viktigt att stadsdelen, som ska ansvara för driften av 

reservatet, har kompetens för just naturreservatsskötsel. Detta innebär 

troligen att sådan kompetens behöver rekryteras. 

 

Framtidens Snösätra – Framtidens Kulturplats Rågsved? 
Förslaget till naturreservat innehåller en spännande idé om att bevara 

delar av Snösätra industriområde för kulturändamål. Snösätra Kultur, med 

sin gatukonst och årliga grafittifestival i Snösätra industriområde, har satt 

Rågsved på kartan, och attraherar i dag studiebesök från hela världen. Det 

är ett bra exempel på när medborgares engagemang skapar en positiv bild 

av förorten vilket i förlängningen bidrar till stolthet och framtidstro bland 

de boende. Detta är något som vi förtroendevalda är skyldiga stödja. Den 

unika miljön skulle vara omöjlig att skapa någon annanstans och 

initiativet är därför beroende av få vara kvar på den platsen.  

 

Samtidigt är det inte problemfritt att ha kvar ett förorenat industriområde i 

ett naturreservat. Platsen och accessvägarna upplevs otrygga och bidrar 

till nedskräpning. En kulturplats i Snösätra måste fungera i harmoni med 

naturreservatet. Vi ställer oss därför tveksamma till att endast den i dag 

befintliga kulturverksamheten utgör skäl nog att motivera ett bevarande 

av Snösätra. För att bygga vidare på framgångssagan Snösätra krävs ett 

bredare kulturtänk. Gatukonsten kan fortfarande vara navet, kanske som 

nationellt centrum för gatukonst, men verksamheten behöver fylla en 

bredare roll. Exempelvis kan den kompletteras med konstnärs- eller 

hantverksby, en scen, café och av en bemannad grindstuga till 

naturreservatet med information.  

 

Vi tror även att det är ett bra tillfälle att skapa en större vision av Rågsved 

och Vantör. Vi vill satsa på Rågsved och skapa bra förebilder och 

engagemang bland ungdomarna som växer upp i området. Snösätra kan 

bli en av byggstenarna i en större Kulturplats Rågsved som byggs ihop 

med andra viktiga platser i området som Cyklopen i Högdalen, Perssons 

Betong, Nya Rågsveds Folkets hus eller den nya musikscenen; Vantör 

musik och kultur i Hagsätraaulan.  

 

Det är nu, en kort tid intill dess naturreservat bildas som det finns 

möjlighet att sätta bilden av framtidens Snösätra eller Kulturplats 

Rågsved. Därför behöver frågan ses över skyndsamt. Och det är bara de 

engagerade människorna i kulturverksamheterna som kan forma den 

visionen, inte vi politiker eller kommunens tjänstemän. Inom ramen för 

arbetet med Rågsved som ett LUP-område bör stadsdelsförvaltningen 

bjuda in medborgare, och framförallt de olika aktörerna i området till ett 



 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Sammanträdesprotokoll 
                       2018-02-01 

Sida 36 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 
 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Box 81, 121 22 Johanneshov 
Slakthusplan 8 A, Tfn: 08-508 14 000, e-post: eav@stockholm.se 

informationsmöte, som bör äga rum på medborgarkontoret under mitten 

av februari månad. Om mötesdeltagarna väljer att ta frågan vidare, genom 

att organisera en arbetsgrupp och leda sin egen process, bör staden, 

innefattande exploateringskontor, Miljöförvaltningen, och framför allt 

Kulturförvaltningen bjudas in att stödja gruppens arbete.  

 

Senast till stadsdelens nämndsammanträde i maj behöver ett grundförslag 

från en sådan arbetsgrupp vara inskickat till stadsdelen och till stadshuset, 

tror vi.  

 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

  

 

Ärendet 
Rågsveds friområde utgör tillsammans med Högdalstopparna och 

Fagersjöskogen den innersta delen av den regionala grönkilen 

Hanvedenkilen och är en viktig länk till Stockholms natur- och 

parkområden. Det föreslagna naturreservatet angränsar i söder till 

Kynässkogen i Huddinge kommun och bildar med den ett större 

sammanhängande grönområde som har förbindelser med 

grönområden ännu längre söderut.   

 

Förvaltningen ställer sig positiv till bildandet av Rågsveds 

naturreservat men efterfrågar att Snösätra verksamhetsområde i sin 

helhet införlivas inom reservatsgränsen. Förvaltningen bedömer att 

områdets framtida utveckling och användning främjas av att ingå i 

reservatet och att drift och skötsel blir enhetlig. Om 

verksamhetsområdet inte införlivas inom naturreservatet efterfrågar 

förvaltningen att området detaljplaneläggs som parkmark. 

Förvaltningen har därutöver synpunkter på att Snösätravägen 

renoveras, att område Y2 enligt skötselplanen förblir upplagsyta för 

skötsel och drift samt att föreslagna hundrastområden och 

hundrastgårdar uppförs enligt samrådsförslaget.  

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 17 januari 2018. 

Dnr 815-2017-1.5.3.   

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och 

fann att nämnden beslutat enligt förslag från (S),(MP),(V). 
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Yrkanden 
Ordföranden Ulf Walther m.fl. (S) ledamöterna Fotios Stathis m.fl. 

(MP) Lars Sterneby (V) yrkade bifall till eget förslag till beslut. 

 

Särskilt uttalande 
Vice ordföranden Gustav Johansson m.fl. (M) 

”Vi ser många orosmoln med de föreslagna gränserna. Vår vision för 

Rågsved är att området blir bättre sammanlänkat med 

omkringliggande bebyggelse, med fler gångstråk, cykelvägar och 

bebyggelse mellan Rågsved, Huddinge, Hökarängen och Farsta. De 

reservatsgränser som föreslås riskerar att skapa hinder för den 

utvecklingen.  

 

Stadsbyggnadsnämndens absolut viktigaste uppgift är att skapa 

förutsättningar för fler bostäder, samtidigt som det görs med 

ansvarsfull och framåtblickande planering som säkerställer att nya 

bostadsområden går att leva trivsamt i, med tillgång till de 

samhällsfunktioner som människor behöver, och med god 

gestaltning. Reservatsgränserna måste skapa goda förutsättningar för 

en statsutveckling som bättre sammanlänkar Rågsved med 

närområdena.  

 

De områden som har ett konkret skyddsvärde ska bevaras. Det är 

speciellt viktigt att de fågelarterna som finns i området ges 

förutsättningar att fortsatt frodas där. Därför är det allra viktigaste att 

rusta upp och att skydda våtmarkerna invid Magelungen. 

Våtmarkerna bör samtidigt göras tillgängliga för allmänheten och få 

information om de olika fågelarterna. Men det är viktigt att 

ovannämnda problematik tas i beaktande när gränserna dras. Annars 

riskerar vi att försämra förutsättningarna för att utveckla Rågsved till 

ett tätt och levande område med goda förbindelser till närområdena 

 

 

 

Särskilt uttalande 
Ledamoten Urban Rybrink (L)   

”Det finns många fördelar med att införa ett naturreservat vid 

Rågsved. Tillgängligheten till Magelungen kan förbättras, det skapar 

förutsättningar för att naturområdet rustas upp och sköts ordentligt, 

och det ger tydliga gränser för framtida exploatering.  
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Samtidigt ser vi många orosmoln med de föreslagna gränserna. Vår 

vision för Rågsved är att området blir bättre sammanlänkat med 

omkringliggande bebyggelse, med fler gångstråk, cykelvägar och 

bebyggelse mellan Rågsved, Huddinge, Hökarängen och Farsta. De 

reservatsgränser som föreslås riskerar att skapa hinder för den 

utvecklingen.  

 

Stadsbyggnadsnämndens absolut viktigaste uppgift är att skapa 

förutsättningar för fler bostäder, samtidigt som det görs med 

ansvarsfull och framåtblickande planering som säkerställer att nya 

bostadsområden går att leva trivsamt i, med tillgång till de 

samhällsfunktioner som människor behöver, och med god gestaltning. 

Reservatsgränserna måste skapa goda förutsättningar för en 

statsutveckling som bättre sammanlänkar Rågsved med närområdena.  

 

De områden som har ett konkret skyddsvärde ska bevaras. Det är 

speciellt viktigt att de fågelarterna som finns i området ges 

förutsättningar att fortsatt frodas där. Därför är det allra viktigaste att 

rusta upp och att skydda våtmarkerna invid Magelungen. Våtmarkerna 

bör samtidigt göras tillgängliga för allmänheten och få information 

om de olika fågelarterna. Men det är viktigt att ovannämnda 

problematik tas i beaktande när gränserna dras. Annars riskerar vi att 

försämra förutsättningarna för att utveckla Rågsved till ett tätt och 

levande område med goda förbindelser till närområdena.  

 

Vidare tror vi, liksom förvaltningen, att det är olämpligt att etablera en 

ny verksamhet mitt inne i reservatet som en isolerad ö, varför vi 

förordar att även detta område kan ingå i en reservatsbildning. ” 

 

 

Ersättaryttrande 
Ersättaren Claes Karlsson (KD) instämde i det särskilda uttalandet 

från (M). 
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§ 24  

Revidering av samverkansavtal med SISAB – svar till 
kommunstyrelsen 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

 
 
Ärendet 
En revidering av ramavtalet med SISAB för utbildningslokaler har 

tagits fram. Detta reviderade samverkansavtal tydliggör bland annat 

ansvarsfördelning och innefattar även ett förslag på nytt riktvärde för 

produktionskostnad vid nybyggnad av utbildningslokaler. 

Stadsledningskontoret presenterar samtidigt åtgärder som hamnar 

utanför samverkansavtalet. Bland annat presenteras ett förslag på att 

ersätta mindre förskolor i sämre skick, med nya modulförskolor i trä. 

 

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till samverkansavtalet. 

Synpunkter och kommentarer rör främst det nya riktvärdet, som 

förvaltningen anser kan komma att gynna endast projekt med goda 

grundförutsättningar.  

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 8 januari 2018. 

Dnr 759-2017-1.5.1  

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 

 

Särskilt uttalande 
Ledamoten Urban Rybrink (L) 

”En god utbildning är avgörande för att alla individer ska få möjlighet 

att forma sitt eget liv. För att rektorer, lärare, barn, elever och 

föräldrar ska kunna fokusera på kunskapsmålen krävs det att det finns 

en god tillgång på kvalitativa förskole- och skollokaler. En långsiktig 

och konsekvent planering av utbyggnaden av SISAB:s bestånd är 

viktig för att alla elever ska erbjudas en kvalitativ utbildning. SISAB 

ska i sin planering ha ett långt tidsperspektiv, en kontinuerlig 

uppföljning och tydliga målsättningar.  
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Samverkansavtalet, som är en revidering av det nu gällande 

ramavtalet, siktar mot incitament för att minska kostnaderna för 

nybyggnation. Antalet barn och elever ökar kraftigt de kommande 

åren. Tillgången till bra förskolor och skolor med en god miljö för 

barnen är viktig för stockholmarna och har betydelse för Stockholms 

attraktivitet som stad att bo och arbeta i. Utbyggnadstakten av nya 

förskolor och skolor måste vara hög.  

 

Det är dock avgörande för skolornas och förskolornas ekonomi i 

framtiden att kostnaden för de nya lokalerna inte blir för höga. Detta 

är särskilt viktigt när 50-års amortering nu börjar tillämpas, då högre 

kostnader inte kommer märkas på hyran de första åren på samma sätt 

som idag. I det föreslagna samarbetsavtalet presenteras en struktur där 

SISAB får ta en större administrativ peng om kostnaden per tillskapad 

plats understiger riktvärdet 400000 SEK.  

 

400000 SEK per tillskapad plats gäller enligt avtalet oavsett vilken 

verksamhet det är som bedrivs. SISAB bygger och äger 

utbildningslokaler med flera användningsområden, förskola, skola, 

vuxenutbildning. Dessa olika hyresgäster har olika behov och regleras 

av olika lagar. Till exempel ska skolan ha tillgång till gymnastiksalar 

etc. Vuxenutbildningen har inte dessa lagkrav eller behov. Rimligtvis 

borde riktvärdet differentieras för de olika verksamheterna, ett 

riktvärde för grundskola, gymnasie, förskola, vuxenutbildning etc. 

 

En analys borde också göras av hur många nybyggnationer och 

tillbyggnationer som överstiger riktvärdet 400000 SEK idag. Ett 

riktvärde som ligger för lågt eller för högt riskerar att skapa fel 

incitament för kostnads- och kvalitetskontroll. Analysen borde 

inkludera vilken sorts nybyggnation som överstiger eller understiger 

riktvärdet och av vilka anledningar byggen fördyras eller blir billigare 

än genomsnittet. 

 

En problematik som ökar kostnaderna för nybyggnation av 

utbildningslokaler är att planeringen av dessa inte prioriteras av 

Stockholms stad vid planering av nya områden. Det är avgörande att 

SISAB får möjlighet att delta tidigare i processerna och att samarbetet 

mellan SISAB och bland andra utbildningsförvaltningen, 

stadsdelsförvaltningarna, arbetsmarknadsförvaltningen, 

stadsbyggnadskontoret samt exploateringskontoret fungerar bra. 

Denna samverkan nämns inte i det föreslagna samverkansavtalet, och 
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avtalet riskerar därmed att missa den mest fördyrande omständigheten 

för nybyggnation – att byggnationen inte planeras på tomter som är 

ändamålsenliga och med ett långt tidsperspektiv för att möjliggöra ett 

kostnadseffektivt byggande.” 
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§ 25   

 
Att bevara och utveckla Årsta golf på Årstafältet, motion av 
(C) -svar till kommunstyrelsen   

Stadsdelsnämndens beslut 

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen.  

2. Nämnden avstyrker motionen. 

 

 

Ärendet 
Karin Ernlund (C), Christina Linderholm (C) och Stina Bengtsson (C) 

har skrivit en motion om att bevara och utveckla Årsta Golf på 

Årstafältet. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har fått motionen 

på remiss. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt 

exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden att presentera en 

lösning där Årsta Golf finns kvar och kan verka i samklang med den 

planerade bebyggelsen och den nya parken på Årstafältet. 

 

Förvaltningen ser svårigheter med att bevara Årsta Golf på Årstafältet 

med anledning av den planläggning av fältet som redan genomförts. 

Förvaltningen bedömer att en golfanläggning saknar stöd i gällande 

detaljplan och är därför tveksam till att anläggningen flyttas till en 

plats i den nya parken. Förvaltningen anser att en golfanläggning 

kräver alltför stora ytor för att kunna inrymmas inom det nya 

Årstafältets park.  Förvaltningen är dock positiv till att en anläggning 

som Årsta Golf finns inom stadsdelen och är angelägen om att en ny 

mer passande plats går att hitta för verksamheten. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den  23 januari 2018. 

Dnr 820-2017-1.5.1.  

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 26   

Planläggning av bostäder vid Snösätra 
verksamhetsområde, motion av (M) – svar till 
kommunstyrelsen 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen 

Nämnden avstyrker motionen 

 
 
Ärendet 
Joakim Larsson (M) och Lars Jilmstad (M) har skrivit en motion om 

planläggning av bostäder vid Snösätra verksamhetsområde. Enskede-

Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har fått motionen på remiss. 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt 

exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden att ombesörja 

markanvisning och planläggning av platsen vid Snösätra 

verksamhetsområde för bostadsändamål. 

 

Förvaltningen stöder inte förslaget till bostadsutveckling i Snösätra 

verksamhetsområde med hänvisning till det planerade naturreservatets 

reservatsföreskrifter och skötselplan. Förvaltningen föreslår däremot 

någon form av utveckling av norra delen av verksamhetsområdet med 

fokus på kultur, rekreation eller idrott. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 5 januari 2018. 

Dnr 821-2017-1.5.1. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och 

fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. 

 

Yrkanden 
Ordföranden Ulf Walther m.fl. (S), yrkade bifall till förvaltningens 

förslag till beslut. 

Vice ordföranden Gustav Johansson m.fl. (M), yrkade bifall till eget 

förslag till beslut. 
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Reservation 
Vice ordföranden Gustav Johansson, ledamöterna Henrik Virro,  

Erika Wing, Kristiina Katajikko, tjänstgörande ersättaren Björn 

Wredberg alla (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för det 

egna förslaget; 

”Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen 

Motionärerna påvisar en aktuell problembild av området. En 

problembild som bara blivit tydligare efter sommarens 

Graffittifestival med ökade problem med klotter, såväl i området som 

i dess närområden. Tryggheten och trivseln skulle onekligen öka med 

bebyggelse i området. 

Den översiktsplan som antogs 2011 påvisar också platsen som 

strategiskt viktig. Att bygga ihop områden och öka interagerandet 

mellan områden ökar tryggheten. Det är därför dags att gå vidare med 

de planer på byggnation som påbörjades redan 2013.”   
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§ 27   

Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla, 
motion av (M) -svar till kommunstyrelsen 

Stadsdelsnämndens beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som 

svar på motion om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm 

för alla.  

2. Nämnden avstyrker motionen 

 
 
 
Ärendet 
Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit emot motion från (M) om 

åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla. I motionen 

föreslås ett  antal åtgärder för att göra Stockholm säkrare och tryggare. 

De föreslagna åtgärderna rör  den fysiska miljön samt övervakning 

och åtgärder av mer social karaktär. Förvaltningen föreslår att 

nämnden besvarar remissen med tjänsteutlåtandet. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 19 december 2018. 

Dnr 643-2017-1.5.1. 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 

 

Yrkanden 
Ordföranden Ulf Walther m.fl. (S), ledamöterna Fotios Stathis m.fl. 

(MP), Lars Sterneby (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

Vice ordföranden Gustav Johansson m.fl. (M), yrkade bifall till eget 

förslag till beslut. 

Ledamoten Urban Rybrink (L) yrkade bifall till eget förslag till beslut. 

 

Reservation 
Vice ordföranden Gustav Johansson, ledamöterna Henrik Virro, Erika 

Wing, Kristiina Katajikko, tjänstgörande ersättaren Björn Wredberg 

alla (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget; 

”Stadsdelsnämnden beslutar följande. 
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1. Motion av Anna König Jerlmyr m.fl. (M) om åtgärder för ett 

säkrare och tryggare Stockholm för alla tillstyrks. 

2. Därutöver anförs följande: 
Medborgarna i Stockholms stad upplever sig inte längre lika 

trygga som förr. Flera i närtid publicerade trygghetsmätningar 

för staden och regionen visar tydliga förändringar i hur den 

upplevda oron för brott och otryggheten ökar samt att det finns 

stora och svåra problem med brottsutsatta områden i staden. 

 

Trygghet och säkerhet är ett av våra viktigaste välfärdsuppdrag. Vi 

kommer aldrig att acceptera att människor i olika delar av 

Stockholms stad får sin frihet begränsad och livskvalitet försämrad 

på grund av otrygghet och kriminalitet. Det är dags att Stockholms 

stad slutar vara passiv i säkerhets och trygghetsfrågorna. 

Moderaterna vägrar att acceptera att människors frihet kringskärs 

av kriminalitet. Vi värnar om upprätthållande av 

samhällskontraktet och prioriterar insatser för en ökad trygghet 

med förslag om bland annat fler kommunala ordningsvakter, 

kameraövervakning och platssamverkan för ökad trygghet på 

otrygga platser. 

 

Moderaterna har en rad åtgärder som ska öka tryggheten för alla 

stockholmare samt göra det svårare att vara kriminell i Stockholm. 

Tills fler poliser är på plats ska Stockholms stad arbeta med fler 

ordningsvakter för att öka säkerheten och tryggheten i 

stadsdelarna. Det ska inrättas en stadsövergripande trygghetsjour 

dit lokala handlare och boende kan vända sig för att tillfälligt öka 

närvaron av ordningsvakter. Detta riktar sig framförallt till lokala 

centrum och handlare som inte har råd att egna säkerhetsvakter ur 

egen kassa. Som en del i det trygghetsskapande arbetet ska 

kommunstyrelsen verka för att regering utökar ordningsvakternas 

mandat och befogenheter så att de på sikt kan avlasta polisens 

arbete, verka brottsförebyggande, höja den upplevda tryggheten 

och stävja den eskalerande kriminaliteten. Stockholms stad ska 

även arbeta mer aktivt med kameraövervakning av särskilt utsatta 

platser. 

 

Trygghet ska råda i staden oavsett bostadsadress. Otrygga miljöer 

och platser måste och ska fasas bort. Både den upplevda och den 

faktiska tryggheten hos stockholmarna ska öka. Det handlar om att 

ta tillbaka platsen till invånarna och investera långsiktigt. I dag 

finns det områden där en stor del av befolkningen undviker att gå 
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ut kvällstid. Därför vill vi skapa mer levande platser med 

platssamverkan. Genom att på specifikt utpekade platser mäta den 

upplevda tryggheten dag som natt samt kartlägga vilka som rör sig 

vid platsen över dygnet skapas förutsättningar för att förbättra 

upplevelsen av platsen. Genom att offentlig och privat sektor 

samverkar skapas ett helhetsansvar för platsen som genom 

samfinansiering ger förutsättningar för aktiviteter och lokal 

utveckling. 

 

Vi vill arbeta för trygga, rena och väl upplysta stadsmiljöer. 

Säkerheten i Stockholms olika stadsdelar ska öka genom ett aktivt 

och systematiskt arbete, till exempel genom regelbundna 

trygghetsvandringar. En nära och strukturerad samverkan med 

olika föreningar som kan bidra med civilsamhällets krafter i 

arbetet är värdefullt, parallellt med insatser från rättsvårdande 

myndigheter som säkerställer efterlevnad av ordningslagen och 

stadens lokala ordningsföreskrifter. 

 

Förekomsten av olagliga boplatser vittnar om en djup social 

utsatthet, medför oacceptabla sanitära och omänskliga villkor och 

skapar otrygghet i stadsmiljön. Moderaterna vill att en nollvision 

ska råda för olagliga boplatser, svensk lag och stadens 

ordningsföreskrifter ska gälla lika för alla. Staden måste arbeta 

målmedvetet med verksamma insatser för att förebygga 

etableringen av olagliga boplatser och stärka dialogen och 

samverkan med berörda aktörer. 

 

Bibliotek, skolgårdar, idrottsanläggningar och simhallar ska 

självfallet vara platser som är fredade från stök, otrygghet och 

våld. Men så är tyvärr inte alltid fallet. Därför vill Moderaterna 

satsa på trygghetsskapande åtgärder och insatser för kommunala 

platser och miljöer i staden.  

 

Alla stadsdelar i Stockholm ska ha en trygg och attraktiv 

stadsmiljö som uppmuntrar människor till vistelse. Är stadsmiljön 

nedsliten och skräpig och ger en otrivsam känsla ökar känslan av 

upplevd otrygghet. Kriminalitet och otrygghet ska motverkas 

genom åtgärder som fysiskt bygger in trygghet i stadsmiljön: 

promenadvägar, belysning, växtlighet, placering av konstruktioner 

eller gångstråk. 
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Alla ska våga vara ute på kvällen i Stockholm. Mörka och otrygga 

platser ska lysas upp Moderaterna vill införa en satsning på 

belysning, inte bara av märkesbyggnader i centrala delar av staden 

utan belysa även tunnlar, platser och broar i satsningen Stockholm 

light night. 

 

Klotter, nedskräpning och skadegörelse förfular det offentliga 

rummet och skapar otrygghet i stadsmiljön varhelst det 

förekommer. Moderaterna kommer aldrig att kompromissa med 

att Stockholm ska vara klotterfritt och att det ska vara rent och 

städat på allmänna platser såsom gator, torg och parker. 

Nolltoleransen mot klotter ska återinföras och efterlevnaden av 

klotterförbudet ska prioriteras, framförallt ur ett 

trygghetsperspektiv. Stadens städgarantier, som innebär att 

städning, tömning av papperskorgar och klottersanering ska ske 

inom 24 timmar efter anmälan, ska förbättras. Information om 

stadens städgaranti ska finnas tillgänglig i anslutning till publika 

platser som torg, parker och grönytor.” 

 
Reservation   
Ledamoten Urban Rybrink (L) reserverade sig mot beslutet till 

förmån för det egna förslaget; 

”Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnden beslutar följande. 

Motion (2017:54) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) om 

åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla bifalls 

delvis. 

Därutöver anförs följande. 

I vissa områden runt om i Stockholm finns i dag ett så stort 

kriminellt inflytande att det begränsar människors vardag och 

frihet. Kriminaliteten begränsar människors frihet att röra sig i 

staden, att driva affärsverksamhet, att bosätta sig var man vill, att 

leva med den man vill. Flera unga människor har mist livet i 

skjutningar och andra våldsdåd kopplat till den organiserade 

brottsligheten. Och kriminella grupperingar försöker gång efter 

gång slå tillbaka mot polisen, med brända bilar, skadegörelse och 

attacker mot enskilda som resultat. I Tensta, Husby och Rinkeby 

har kriminaliteten lett till att företagare inte längre kan driva sina 

butiker. Människorna i dessa stadsdelar undrar varför de ska stå ut 

med en större otrygghet än andra och efterfrågar en mer 

närvarande polis. Vi liberaler kommer aldrig att finna oss i den här 

utvecklingen. Den går att vända och den måste vändas, så att 

människors frihet kan garanteras. 
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Något av det allra viktigaste vi kan göra för att hejda denna 

våldsvåg är att stoppa nyrekryteringen till de kriminella nätverken. 

Den organiserade brottsligheten, men även lösare sammansatta 

kriminella nätverk, i Stockholm drar sig inte för att rekrytera 

ungdomar och rentav barn till en kriminell livsstil. Polisen pekar 

på att grovt kriminella organiserar nätverk av barn och unga för att 

vara deras ”sköldar” mot en upptrappad polisiär närvaro där de 

kriminella verksamheterna hotas. Kriminalvården larmar dessutom 

om att det finns en alltmer belastad grupp unga multikriminella 

som har en mycket låg motivation för att ta del av några stödjande 

samhällsinsatser. De vill inte, eller kan inte, ta sig in i ett ordnat 

liv fritt från brottsligheten. 

 

För den unge person som vill lämna brottsligheten har vi i 

Stockholm sociala insatsgrupper sedan flera år. Men för de unga 

personer som inte har den minsta tanke på att lämna 

brottsligheten, som känner att man har en tillhörighet till sin 

kriminella grupp, återstår ytterst lite. Sådant är systemet – trots att 

en sådan person är farlig för sina medmänniskor. 

 

Vi liberaler har därför i flera år drivit att socialtjänsten måste få 

nya befogenheter, exempelvis bättre möjligheter att omhänderta 

enligt LVU, eller till exempel kunna vitesförelägga föräldrar som 

inte deltar i möten om deras barns framtid minska risken att det 

behöver gå så långt som till ett omhändertagande. För att hindra de 

kriminellt drivande unga som ännu går i skolan att dra med sig 

sina klasskamrater in i brottslighet måste också skolan få fler 

verktyg att ge till exempel enskild undervisning. 

 

Vi ser ett utanförskap som är mycket svårt att ta sig ur, om man 

väl hamnar där. Det är en mycket viktig uppgift för stadens 

ledning liksom för polisen och rättsväsendet att förhindra att fler 

unga dras in i den grova brottsligheten. 

 

Men det fåtal av befolkningen som trots allt ägnar sig åt 

brottslighet kan inte ostört tillåtas förstöra för alla andra, utan 

måste mötas av tydliga konsekvenser från samhället - och deras 

möjligheter att ägna sig åt brott måste minimeras. Det kräver 

åtgärder av en helt annan omfattning än vad vi ser i Stockholm 

idag. 
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Vi liberaler har därför föreslagit ett paket av åtgärder för ett 

tryggare Stockholm, med alltifrån trygghetskameror och 

trygghetsvakter, till en lokal jour dit handlare och andra kan vända 

sig dygnet runt vid akuta otrygga situationer. 

 

En mer närvarande samhällsapparat, med fler synliga poliser som 

skapar trygghet och klarar upp brott, är nödvändigt i Sverige. 

Liberalerna har föreslagit fler poliser och fler beredskapspoliser. I 

Stockholm har vi föreslagit att staden ska erbjuda sig att 

medfinansiera fler poliser till de områden som är i allra störst 

behov av en mer närvarande rättsstat tills dess att staten tar sitt 

ansvar. Det tar dock tid att bygga upp en tillräcklig organisation. 

Tills en välfungerande polis med större resurser finns på plats kan 

trygghetsvakter, anställda i kommunerna, hjälpa till med att skapa 

närvaro och synlighet där behoven är stora. Vi har i vårt 

budgetförslag avsatt 100 mnkr för att Stockholms stad ska kunna 

anställa minst 200 trygghetsvakter. Dessa ska rekryteras till de 

områden där behoven är som störst, i nära samverkan med polisen 

och efter lokala behov. Socialdemokraternas svar på detta har varit 

avvisande, för att nu i elfte timmen halvhjärtat komma med ett 

förslag om att anställa omkring 40 ambulerande vakter. Det är 

både för lite och för sent.   

 

Vid sidan av de akuta säkerhetsinsatserna i områden där 

människor idag upplever begränsningar i sina möjligheter att leva 

i frihet och att driva verksamheter och företag utan rädsla för 

kriminellas repressalier behövs också andra, långsiktiga lösningar. 

Det handlar om att stärka de sociala trygghetssystem, rusta 

skolorna, rusta upp och bygga om otrygga områden, garantera 

offentlig service som post och kontanttjänster, stötta handlare och 

skapa fler offentliga arbetsplatser. På dessa områden har 

Socialdemokraterna gjort för lite eller ingenting. Vi måste också 

bättre ta lokala aktörers, fastighetsägares och näringslivet, 

engagemang tillvara. Att skapa goda förutsättningar för trygghet 

och framtidstro i de områden där samhällskontraktet utmanas 

kräver uthållighet både på det lokala och på det nationella planet. 

 

Internationella förebilder finns för hur utvecklingen kan vändas i 

områden med mycket stora sociala problem. Så kallade BID:s, 

Business Improvement Districts, gör mätbar skillnad i många 

länder och handlar om att fastighetsägare går samman och 
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gemensamt vårdar och rustar upp de områden där de verkar. Det är 

bland annat med detta arbetssätt, samt med ett närvarande 

samhälle med fler poliser, som New York sedan 1980-talet lyckats 

vända otrygga stadsdelar till levande och trygga sådana. De första 

insatserna kan vara att enas om snabba insatser i det egna 

beståndet, som att en krossad ruta byts ut eller att klotter saneras 

snabbt. Sådana åtgärder har enligt broken windows-teorin belagts 

vara preventivt verksamma. Men ett BID är också en utmärkt 

aktör för långsiktig upprustning av området där de verkar. 

 

För att vända utvecklingen krävs en gemensam kraftsamling med 

konkreta incitament för samtliga berörda samhällsaktörer att 

stärka närvaron i brottsutsatta stadsdelar. Regeringen bör snarast 

tillsätta en nationell förhandling med de kommuner, landsting och 

privata aktörer som verkar i utsatta områden – det nya 

Sverigebygget, på modell efter Sverigeförhandlingen. 

Förhandlingen måste omfatta fler närvarande offentliga 

myndigheter och arbetsplatser, bättre offentliga miljöer och 

upprustade bostadsområden, insatser för att få fler i riktiga jobb 

och bryta det bidragsberoende som är kännbart i flera av 

stadsdelarna och bättre skolor som ger barnen bättre 

framtidschanser.  

 

Det Sverigebygge som vi föreslår måste bjuda in dessa 

fastighetsägarföreningar och genom avtal slå fast vars och ens 

ansvar för social, ekonomisk och trygghetsmässig upprustning i 

sitt lokalområde. Med långsiktiga överenskommelser i avtal på 15 

till 20 års sikt kan privata fastighetsägare, butiksinnehavare, 

företag och näringslivsorganisationer våga planera och investera 

långsiktigt av sina egna medel. Men de stora, övergripande 

satsningar som behövs, som åligger det offentliga, måste staten 

och kommunerna stå för. Därför behövs statliga pengar för 

infrastruktur- och säkerhetsinvesteringar avsättas för åtgärder 

inom förhandlingen.  

 

Förhandlingen ska mynna ut i konkreta och tidssatta åtaganden för 

säkrare stadsdelar under lång tid framöver. Finansieringen måste 

komma från staten, berörda kommuner och landsting, och lokala 

fastighetsägarföreningar (BID:s) utifrån var och ens 
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ansvarsområde. Satsningarna måste syfta till att ge människor 

bättre förutsättningar genom ökat och funktionsblandat 

bostadsbyggande, upprustade lokala centrum, fler i jobb, och 

åtgärder för att minska brottsligheten och därmed risken att bli 

utsatt för brott. Fler kommunala förvaltningar och statliga 

myndigheter behöver flyttas ut från innerstadskärnorna till 

stadsdelar som är i behov av ökad dagbefolkning, större underlag 

för handel och service och fler arbetsplatser.  

 

Vi har för vår del redan nu budgeterat för en trygghetsmiljard till 

2028 för att rusta bostadsområden, bygga nytt och bygga om, för 

tryggare stadsmiljöer i hela staden. Vi går också fram med högre 

tillskott till förskola och skola och satsningar på socialtjänsten. 

Satsningar som ska leda till att halvera andelen elever som går ut 

grundskolan utan gymnasiebehörighet i de stadsdelar som har de 

största utmaningarna, och halvera den upplevda otryggheten i de 

stadsdelar där den är som störst. 

 

Om vi inte samordnar insatserna för ökad säkerhet och trygghet, 

riskerar vi att återupprepa gångna misstag där spretiga satsningar 

avlöser varandra samtidigt som samhället backar tillbaka på andra 

områden. Istället behövs långsiktiga överenskommelser som 

fokuserar på sociala, ekonomiska och andra utmaningar samtidigt, 

för att rusta våra samhällen mot brott och för att värna människors 

frihet och trygghet.  

 

Att återupprätta friheten och tryggheten i Stockholms 

bostadsområden kräver att rättsstaten klarar sitt uppdrag. Det 

krävs också att Stockholms stad leds av ett styre som förstår att 

tryggheten är en av stadens viktigaste frihetsfrågor under en lång 

tid framöver. Utan att människor kan känna trygghet och 

rörelsefrihet, utan att unga skyddas från att dras med i brottslighet, 

går det inte att stärka skolresultat, vända utanförskap och skapa 

framtidstro. Därför är det sorgligt att behöva konstatera att 

Stockholms socialdemokraters trygghetspolitik saknar 

trovärdighet.” 
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§ 28  

Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning  
2018-2023 – svar till kommunstyrelsen 

Stadsdelsnämndens beslut 
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som 

svar på remissen om Ett Stockholm för alla – Program för 

tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

2018 - 2023 

 
 
 
Ärendet 
Stadsdelsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över 

kommunstyrelsens förslag till program för tillgänglighet och 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 – 2023. 

Förvaltningen välkomnar förslaget som är väl strukturerat och   

samordnat med stadens integrerade ledningssystem (ILS). 

Förvaltningen kommer under 2018 att involvera alla avdelningar i 

arbetet med att tillsammans med nämndens funktionshinderråd 

utarbeta aktiviteter utifrån programmet som ska föras in i nämndens 

verksamhetsplan för år 2019. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 8 januari 2018. 

Dnr 727-2017-1.5.1. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och 

fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. 

 

Yrkanden 
Ordföranden Ulf Walther m.fl. (S), ledamöterna Fotios Stathis m.fl. 

(MP), Lars Sterneby (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag. 

Ledamoten Urban Rybrink (L) yrkade bifall till eget förslag till beslut. 

Vice ordföranden Gustav Johansson m.fl. (M) lämnade till protokollet 

ett särskilt uttalande. 
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Särskilt uttalande 
Vice ordföranden Gustav Johansson m.fl. (M) 

Det är positivt att ett förslag till Program för tillgänglighet och 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 har 

tagits fram. Moderaterna ställer sig dock kritiska till ett antal punkter.  

 

Det behöver tydliggöras vilka inom staden som ansvarar för att utföra 

det som i programmet gäller att staden ska erbjuda ändamålsenligt stöd 

och effektiv matchning. Ansvarsfördelningen mellan olika nämnder 

behöver här vara tydlig. Samt hur avgränsning och ansvaret ser ut för 

samverkan med arbetsförmedlingen.  
 

Moderaterna är ytterst kritiska till indikatorn: Andel vuxna personer med 

funktionsnedsättning som är beviljade insatser från socialtjänsten och 

som kan försörja sig själva. Vi tolkar detta som att funktionsnedsatta 

personer som går från försörjningsstöd till exempelvis 

aktivitetsersättning eller sjukersättning, ska räknas till självförsörjande. 

Staden står alltså inte längre för deras försörjning, samtidigt står 

personen utanför arbetsmarknaden. Räknas dessa personer som 

självförsörjande, trots att de erhåller bidrag, riskerar strävan att få dessa 

människor i arbetet gå åt motsatt håll. Individens möjligheter till inträde 

på arbetsmarknaden kommer avsevärt att försämras.  

 
Enligt programmet ska staden aktivt erbjuda personer med 

funktionsnedsättning, anställning, praktikplatser och sommarjobb. Det 

saknas dock indikatorer för att kunna följa upp detta mål. Det blir 

problematiskt  när det inte finns möjligheter att föra register över 

personer med funktionsnedsättning, hur ska uppföljning då ske? Det 

måste iså fall finnas andra sätt att följa upp uppdraget på ett lagligt sätt. 

 

När det gäller fokusområdet rätten till utbildning föreslås bland annat 

uppföljning av andel elever med funktionsnedsättning inom respektive 

skolform som upplever att de får de hjälpmedel de behöver. Samt 

uppföljning av andel elever med särskilt stöd som når målen för 

respektive skolform. Även här blir det svårt att tillämpa en trovärdig 

uppföljning när det inte finns möjlighet att registrera  personer med 

funktionsnedsättning.  
 

Det finns flertal program inom området mänskliga rättigheter. Ett 

gemensamt program för alla delar inom området hade därför underlättat 

implementeringsarbetet och efterlevnaden. Det måste finnas rimliga 
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förutsättningar och tillräckligt med stöd för våra medarbetare att kunna 

arbeta efter de direktiv som ges.  

 

Reservation 
Ledamoten Urban Rybrink (L) reserverade sig mot beslutet till förmån 

för det egna förslaget; 

”Att besvara remissen enligt följande. 

 

Alla stockholmare ska ha friheten att kunna forma sitt eget liv, utbilda 

sig, arbeta, delta i samhällslivet och leva i gemenskap med andra. 

 

På samma sätt som det nuvarande programmet för delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning, som antogs under Alliansens tid 

vid majoritet, innehåller föreliggande förslag till program konkreta 

mål och indikatorer med en tydlig ansvarsfördelning. Vi ser dock att 

det finns områden som kan förbättras. 

 

Ett tillgängligt Stockholm där alla har möjlighet att delta kräver att 

alla stadens nämnder och bolag arbetar i samma riktning och tar sitt 

ansvar. Därför är det bra att programmet spänner över hela stadens 

verksamhet. Samtidigt kan inte de verksamheter förbises, som har till 

huvudsaklig uppgift att hjälpa och stödja personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Vi ser exempelvis med stor oro på de rapporter som har nått oss om 

försämrad rätt till ledsagning som drabbar synskadade, och som inte 

har någon grund i politiska beslut utan i ändrad praxis på 

tjänstemannanivå. Detsamma gäller försämringar i rätten till 

kontaktperson. Staden kan inte med ena handen anta program som 

innehåller ambitiösa föresatser om rätten till en meningsfull fritid och 

att delta i samhällslivet, och med andra handen inskränka 

stockholmarnas möjligheter att göra just detta. 

 

Rätten att kunna bestämma över sitt liv förutsätter valfrihet. Personer 

med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med behov som är mycket 

grundläggande och som har en avgörande roll för deras förmåga att 

klara sig i vardagen, och det är därför självklart att de så långt som 

möjligt måste kunna välja vem som ska ge dem denna hjälp. Det är 

därför synd att valfrihetsperspektivet saknas helt i förslaget till 

program. 
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Personer med funktionsnedsättning ska inte bara kunna ha en 

anställning – de ska också kunna starta och driva företag. Det är 

viktigt att information och blanketter som krävs för att starta företag 

är tillgängliga. Det gäller även blanketter för att ansöka om 

föreningsbidrag, något som inte alltid är fallet idag. 

 

Något som är speciellt påtagligt för alla människor med någon form 

av funktionsnedsättning är att de problem som finns i samhället i stort 

ofta får än starkare negativ effekt. Bristen på bostäder är ett av vår tids 

största problem, och får vida konsekvenser för människor som har 

svårt att hitta bostad. För att hitta en långsiktig lösning måste staden 

aktivt arbeta för att bygga fler bostäder, i högre takt, och att med 

stadens bostadsbolag kontinuerligt testa nya metoder för att bygga 

billigare.  
 

Staden ska kontinuerligt arbeta för att ha en mer inkluderande fysisk 

utformning. För att garantera detta behöver förankringsarbetet vid 

detaljplanerprocesser engagera fler redan vid ett tidigt stadie i 

planeringsprocessen och expertgrupper med expertis rörande 

funktionshinderfrågor måste ges möjlighet att vara delaktiga i stadens 

fysiska utveckling. 

 

Frågan om ett tillgängligt utbud av konst och kultur är större än bara 

en fråga om fysisk tillgänglighet till utställningslokalerna. Det handlar 

också om ett utbud av kulturella uttryck som är möjliga att ta del av 

även för besökare som har olika typer av funktionsnedsättningar. 

Exempel är permanenta multisensoriska verksamheter på stadens 

kulturinstitutioner.” 
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§ 29   

Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-
2022 – svar till kommunstyrelsen   

Stadsdelsnämndens beslut 
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens 

tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och 

idrottsroteln som svar på remissen om Stockholms stads strategi för 

det rörliga friluftslivet 2018-2022. 

 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 

remitterat Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-

2022.  Idrottsförvaltningen har efter samråd med berörda förvaltningar 

tagit fram en strategi för det rörliga friluftslivet i Stockholm som 

föreslås bli gällande 2018-2022. Syftet med strategin är att tydliggöra 

stadens mål och ambitioner med friluftsverksamheten. Målet är att öka 

andelen stockholmare som utövar ett rörligt friluftsliv samt att 

förbättra förutsättningar för att utöva friluftsliv.  

 

Förvaltningen är positiv till förslagen för att öka det rörliga 

friluftslivet och att idrottsförvaltningen organiserar en samordning 

mellan stadens förvaltningar gällande friluftsfrågor. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 5 januari 2018. 

Dnr 769-2017-1.5.1. 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 30   

Riktlinjer för budget och skuldrådgivning – svar till 
kommunstyrelsen 

 
Stadsdelsnämndens beslut 
 

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar 

förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 

Ärendet 
Sedan december 2016 finns nationellt framtagna rekommendationer 

för budget- och skuldrådgivning. I samband med införandet av de nya 

nationella rekommendationerna reviderade Stockholms stad sina 

riktlinjer för budget och skuldrådgivning. 

 

Förvaltningen ser att vissa tillägg i de reviderade riktlinjerna redan 

genomförs i Enskede-Årsta-Vantör men att det också finns delar att 

utveckla. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 11 januari 2018.  

Dnr 684-2017-1.5.1. 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 31   

Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning- svar till 
kommunstyrelsen 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar  

förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

 

Ärendet 
I budgetuppdraget 2016 framgick att en översyn ska göras av hur 

stadens budget- och skuldrådgivning är organiserad i syfte att skapa 

ett mer lika arbete över hela staden.  

 

Förvaltningen ställer sig positiv till den nuvarande lokala 

organiseringen av stadens budget- och skuldrådgivning. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 11 januari 2018. 

Dnr 685-2017-1.5.1. 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 32   

Utlysa arkitekttävling för att planera Årstaskogens krans- 
motion av (L) – svar till kommunstyrelsen  
  

Stadsdelsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen. 

 

2. Nämnden tillstyrker motionen 

 
Ärendet 
Björn Ljung (L) och Peter Backlund (L) har inkommit med en motion 

om att utlysa en arkitekttävling för att planera tät naturstad i 

Årstaskogens krans. Motionärerna yrkar därutöver på att bebyggelsen 

ska planeras i tät struktur med lokaler för bostäder, kontor och 

affärsverksamheter samt att interaktiva digitala verktyg ska användas 

för att nå ut till fler medborgare.   

 

Förvaltningen ställer sig positiv till motionens förslag om att utlysa en 

arkitekttävling för planläggningen av Årsta skog. Förvaltningen är 

även positiv till att en tät kvartersstad anläggs men att det åligger 

planeringsprocessen att hitta svar på frågor om täthet, struktur, 

upplåtelseformer och lokaltyper. Förvaltningen fäster därutöver stor 

vikt vid att involvera boende i Årsta i den kommande planeringen och 

byggnationen av området och ser därför inga hinder för att använda 

digitala verktyg för att nå ut till medborgare.  

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 12 januari 2018. 

Dnr 1.5.1.-021/2018 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 

 

Särskilt uttalande 
Ledamoten Urban Rybrink (L) 

”Det är väldigt glädjande att stadsdelsförvaltningen delar vår syn på 

Årstaskogens omnejds värdefulla naturmiljö och behovet av att bygga 

i en stil som harmoniserar med de kultur- och naturvärden som redan 

finns på platsen. Vidare är vi tacksamma att tjänsteutlåtandet lyfter 

många av de viktiga gestaltnings- och planaspekter som kommer att 
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behöva ombesörjas i samband med planeringen av nya bostäder. 

Genom att utlysa en arkitekturtävling med tydligt definierade 

önskemål ges nämnden, och i förlängningen väljarna, chansen att ta 

ställning mellan olika alternativ som på olika sätt undersöker hur vi 

bäst tar tillvara på områdets potential. Vi är övertygade om att det kan 

leda till att platsen får en så bra stadsplanering som möjligt. ” 
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§ 33   

Ansökan om Serveringstillstånd för enArena – svar till 
socialförvaltningen 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

Nämnden avstyrker ansökan om utökat stadigvarande 

serveringstillstånd i restaurangen fredag till lördag samt dag före 

helgdag kl. 11:00 till kl. 05:00 

 
 
Ärendet 
Eventhouse AB har ansökt om utökat serveringstillstånd för en Arena. 

Ansökan gäller ett utökat stadigvarande serveringstillstånd i 

restaurangen fredag till lördag samt dag före helgdag kl. 11:00  till 

05:00. Socialförvaltningens tillståndsenhet har sänt ansökan på remiss 

till nämnden. Förvaltningen ställer sig tveksam till att ha klubben 

öppen till 05:00 fler helger än de 10 konsertkvällar som ägaren kan 

ansöka om tillstånd för. Förvaltningen avstyrker ansökan.  

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 27 november 2017. 

Dnr 746-2017-1.5.2. 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 34   

Ansökan om serveringstillstånd för Café Globe Lounge, 
Arenavägen 59 – svar till socialförvaltningen 

Stadsdelsnämndens beslut 
 

Nämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd i restaurangen 

måndag till söndag kl. 11:00 till 19:00 

 
 
Ärendet 
 

Globe Lounge café AB  har ansökt om serveringstillstånd för 

restaurangen Café Globe Lounge. Ansökan avser servering av 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i restaurangen 

måndag till söndag kl.11:00 till 19:00. Socialförvaltningens 

tillståndsenhet har sänt ansökan på remiss till förvaltningen. 

Förvaltningen tillstyrker ansökan. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 

daterat den 7 december 2017. 

Dnr 764-2017-1.5.2. 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 
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§ 35   

 

Anmälningsärenden 
 

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. 

B. Tjänstemannabeslut, se pärm 

C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 2018-01-29   

D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor sammanträde 

2018-01-26  

E. Protokoll från förvaltningsgruppen  2018-01-23 

F. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till 

förvaltningen. 

 

 
Stadsdelsnämndens beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 
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§ 36   

Nämndens frågor 

 

Fråga om klotter 

Claes Karlsson (KD) ställde fråga om ökade kostnader 2017 för 

klottersanering i de områden där  det pågår ”klotterverksamhet” – 

förvaltningen återkommer 

 

Fråga om trygghetsfonden 

Gustav Johansson (M) ställde fråga om pengar från Trygghetsfonden 

Stadsdelsdirektören Lena Lundström Stoltz informerade om att åtta 

ansökningar lämnats från stadsdelsförvaltningen. Ett förhandsbesked  

pekar mot en god utdelning till fördel för Enskede-Årsta-Vantör. 

Bland annat till en trappa vid den tillfälliga förskolan i Östberga.   

 

Familjer som saknar bostad 

Erika Wing  (M) ställde, efter att ha besökt socialjouren nattetid, fråga 

om hur det är ställt med familjer med barn som vänder sig till 

socialjouren på grund av att de akut saknar boende för natten – 

förvaltningen återkommer. 
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§ 37  

Stadsdelsdirektörens information 

 

Stadsdelsdirektören Lena Lundström Stoltz informerade om 

 

Modulbostäderna 

Leverantören har ej hållit tidplan så leveransen är försenad, inflyttning 

kommer att ske succesivt innan sommaren. 

  

Besök av socialborgarrådet 

Den 8 februari kommer socialborgarrådet Åsa Lindhagen på besök för 

att följa upp arbetsmiljöarbetet med handlingsplaner för  

socialsekreterare och biståndsbedömare. 

 

Nya chefer i förvaltningen 

Avdelning individ- och familj, vuxna Veronika Stark 

Avdelning lokaler och stadsmiljö Kersti Tagesson  

Ekonomichef Fredrik Karlsson 

 

 

Nämnden tackade för informationen. 
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§ 39  

sluten del 


