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§1
Val av justerare och dag för justering
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd utsåg vice ordförande
Veronica Palm (S) att tillsammans med ordföranden Gustav
Johansson (M) justera dagens protokoll.
Justering sker tisdagen den 31 augusti 2021.
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Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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§3
Medborgarförslag - Bygga padelbanor, Högdalen
tunnelbanestation
Svar på medborgarförslag
EÅV 2021/226

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har fått ett
medborgarförslag om att bygga padelbanor vid utegymmet i
Bandängen, nära Högdalens centrum. Banorna skulle vara utomhus
och öppna för allmänheten att använda.
Förvaltningen anser att förslaget är bra men har i dagsläget inte den
här typen av anläggning inom sitt ansvarsområde.
Förvaltningen bedömer att anläggningskostnader, underhåll, drift
och ansvarsfrågan behöver utredas vidare med tanke på dessa
banors avancerade och kostnadsdrivande anläggning.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/226-4 Tjänsteutlåtande - Svar padelbanor
Högdalen
 EÅV 2021/226-3 Medborgarförslag - bygga padelbanor vid
gräsytan, Högdalen tunnelbanestation, maskad

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2021
Sida 7 (38)
2021-08-26

§4
Medborgarförslag - Hönsgård i Årsta
Svar på medborgarförslag
EÅV 2021/262

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att starta upp en hönsgård i
stadsdelen Årsta, som ska vara tillgänglig för allmänheten.
Författarna av medborgarförslaget har föreslagit sex olika platser,
som de tror kan passa.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget i helhet, men har vissa
medskick inför det fortsatta utredningsarbetet. Bland annat lyfter
förvaltningen att det är viktigt att det regleras i avtal att en eventuell
hönsgård är tillgänglig för allmänheten, så att detta inte ändras i
framtiden.
Förvaltningen anser att en av de föreslagna platserna kan passa,
men författarna av medborgarförslaget är tveksamma till om den
platsen verkligen är bra. De kommer under sommaren ta fram fler
förslag på lämpliga platser och skicka in dessa till förvaltningen.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/262-4 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag Hönsgård i Årsta
 EÅV 2021/262-3 Medborgarförslag - Hönsgård i Årsta,
maskad
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§5
Medborgarförslag - Uppfräschning och
tillgängliggörande av plaskdamm, Vårflodsparken
Enskede
Svar på medborgarförslag
EÅV 2021/302

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag som har skickats in till stadsdelsförvaltningen
föreslår olika åtgärder på Vårflodsparkens plaskdamm, för att
förbättra dess tillgänglighet, samt öka dess kvalitéer då den är tom.
Stadsdelsförvaltningen håller med om att det är bra att
plaskdammen används även då den är tom och lyfter att om
underlaget är plant och jämnt går det redan idag att använda
stadsdelsområdets plaskdammar för olika aktiviteter då de är
tomma.
Ett upprustningsprojekt för plaskdammen pågår och
stadsdelsförvaltningen bedömer att det kan vara svårt att få till
ändringar nu. Trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen ansvarar
för upprustningen och stadsdelsförvaltningen har därför skickat in
medborgarförslaget till projektgruppen för upprustningen, så får de
ta ställning till om det är möjligt att få med något i projektet.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/302-5 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag uppfräschning och tillgängliggörande av plaskdamm i
Vårflodsparken
 EÅV 2021/302-4 Medborgarförslag - kring uppfräschning
och tillgängliggöra plaskdamm, Vårflodsparken Enskede,
maskad
 EÅV 2021/302-2 Bilaga - Bild - ritning av exempel
plaskdamm, Vårflodsparken
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§6
Skrivelse om Handelsvägen
EÅV 2021/393

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade att återremittera
ärendet till stadsdelsförvaltningen med hänvisning till texten i
yrkandet.
Sammanfattning av ärendet
Veronica Palm m.fl. (S) har skickat in en skrivelse som föreslår att
förvaltningen ska utreda möjligheterna att ta lägenheter på
Handelsvägen 186 i anspråk så att de kan användas av personer med
funktionsnedsättningar.
Förvaltningen bedömer att gruppboenden eller servicebostäder
enligt LSS och SoL inte är lämpligt i byggnaden, eftersom det redan
finns ett gruppboende där, och institutionsmiljöer ska undvikas för
denna typ av bostäder.
Förvaltningen har idag inget behov av fler försöks- och
träningslägenheter, så det är inte aktuellt att ta lägenheter i anspråk
för detta syfte på Handelsvägen 186.
Yrkanden
Gisela Norrman m.fl. (S) yrkade att stadsdelsnämnden ska besluta
att återremittera ärendet till stadsdelsförvaltningen med hänvisning
till att vi efterfrågade nyttjande av den exceptionella tillgänglighet
fastigheten har för personer med funktionsnedsättning. Då menar vi
inte att det skulle in fler gruppbostäder utan att personer med lättare
funktionshinder som behöver den närhet till affär, tunnelbana med
mera som fastigheten kan erbjuda skulle kunna få möjlighet till ett
boende. Samtidigt också möjliggöra för personer med
funktionsnedsättning att kunna göra boendekarriär.
Gustav Johanssons (M) yrkade bifall till Veronica Palm (S)
återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Gustav Johansson (M) fann att nämnden beslutade att
återremittera ärendet till Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning.
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Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/393-2 Tjänsteskrivelse - Svar på skrivelse om
Handelsvägen
 EÅV 2021/393-1 Skrivelse om Handelsvägen
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§7
Kulturplats Snösätra
Lägesrapport 1
EÅV 2020/208

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner Kulturplats
Snösätras första lägesrapport.
Sammanfattning av ärendet
Snösätra industriområde ligger i stadsdelen Rågsved inom EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsområde. Snösätra industriområdes direkta
närhet till Rågsved innebär att området också omfattas av arbetet
med Platssamverkan Rågsved.
I kommunfullmäktiges budget för år 2020 fick Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsnämnd i uppdrag att i samråd med kulturnämnden
och exploateringsnämnden utreda förutsättningarna för en
kulturpark i Snösätra.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har i dialog med
berörda förvaltningar i Stockholm stad etablerat ett särskilt projekt
för genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag. Projektet ska
löpa under perioden 2021-04-01 – 2022-03-31. I samband med detta
har en organisation och ett projektdirektiv beslutats av de
förvaltningar som omfattas av fullmäktiges uppdrag.
Stadsdelsförvaltningen avser att återkomma under hösten och senast
i samband med verksamhetsberättelsen för 2021 med nästa
lägesrapport.
Särskilt uttalande
Veronica Palm m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V) lämnade ett
gemensamt särskilt uttalande:
Vi tackar förvaltningen för en samlad lägesrapport om pågående
arbete med Snösätra. Två frågor vi ser behöver lösas skyndsamt är
dels visionen och slutmålet för Kulturplats Snösätra och dels
ekonomin.
Lägesrapporten ger oss bilden av att projektet med kulturplats
Snösätra saknar tydlig riktning och vi har svårt att se målbilden. Vi
vill framhålla att en väg framåt för att få en tydligare gemensam
bild av Snösätras framtid är att involvera politiken i arbetet, som
nämnden tidigare arbetat med exempelvis platssamverkan i
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Östberga och Rågsved. Tillsammans med förvaltning,
civilsamhället, politiken och andra berörda aktörer kan vi skapa
tydlighet i Snösätras framtid.
I lägesrapporten framhålls att finansiering saknas för fundamentala
delar för att kulturplats Snösätra ska bli verklighet, exempelvis
provtagningar, säkrandet av byggnader - därtill kommer även
själva etableringen av kulturparken. För att genomföra
upprättandet av kulturplats Snösätra krävs pengar och en
ekonomisk plan framåt för hur platsen ska finansieras.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom socialdemokraternas och
vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2020/208-1 Tjänsteutlåtande - Kulturplats Snösätra,
lägesrapport 1
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§8
Månadsrapport juli 2021
EÅV 2021/136

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport
för juli 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.
Sammanfattning av ärendet
För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en
nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget. Före
resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 12,9 mnkr.
Överskottet i prognosen förklaras främst av att reglerna för
statsbidrag generalschablon ändrats inför 2021. De nya reglerna
innebär att medel förvaltningen fonderade sedan två år tillbaka
måste bokföras som intäkter 2021. Om intäkterna inte motsvaras av
ökade kostnader redovisas detta som ett positivt resultat i prognosen
under verksamhetsområde Nämnd och administration.
Osäkerhetsfaktorer finns fortsatt med bakgrund utav pandemin. Det
gäller främst äldreomsorgen samt tilldelning av statsbidrag.
Förvaltningen följer ekonomins utveckling inom varje
verksamhetsområde noga.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/136-14 tjänsteutlåtande - Månadsrapport Juli
2021
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§9
Platssamverkan Rågsved
Åtgärdsförslag från medborgardialog Rågsved och förslag till
fortsatt hantering
EÅV 2021/194

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande med förslag till fortsatt hantering av
åtgärdsförslagen från medborgardialogen i Rågsved.
Sammanfattning av ärendet
Platssamverkan Rågsved är en samverkansorganisation bestående
av kommunen, polisen och trafikförvaltningen på Region
Stockholm. Inom ramen för platssamverkan Rågsved pågår sedan
hösten 2020 en medborgardialog i Rågsved. Medborgardialogen har
ett uttalat syfte att vara medskapande med de som bor och verkar i
Rågsved och har under våren 2021 arbetat fram förslag till åtgärder
som ska öka tryggheten i Rågsved.
Förslagen rör olika former av aktiviteter för barn, ungdomar,
familjer och boende i Rågsved, skötsel och utveckling av utemiljön
och centrum och fortsatt dialog och möten för delaktighet och
involvering.
Förvaltningen föreslår att Platssamverkan Rågsved tar ansvar för att
arbeta vidare med förslagen och att föreningar, civilsamhälle,
invånare och lokalt näringsliv blir fortsatt involverade.
När det gäller förslaget om pop-up bibliotek hanteras det av
kulturförvaltningen och stadsdelsförvaltningen föreslår att
stadsdelsnämnden skickar förfrågan om det till kulturnämnden.
För de två förslagen om att fortsätta med dialoger/möten med fokus
på föreningar och om att skapa förutsättningar för någon form av
möten/konferens där medborgare, föreningar och olika
samhällsaktörer möts kring angelägna frågor och delaktighet tidigt i
beslutsprocesser föreslår stadsdelsförvaltningen att de utreds vidare.
Utredningen ska ge svar på hur förslagen ska kunna genomföras
systematiskt och långsiktigt och påbörjas under hösten 2021.
Särskilt uttalande
Veronica Palm m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V) lämnade ett
gemensamt särskilt uttalande:
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Medborgardialogen i Rågsved är viktig av flera olika anledningar
och det stora intresset för deltagande och aktivitet runt själva
dialogen visar att Rågsved trots utmaningarna som framkommit
också väcker engagemang utan motsvarighet. Förslagen och
aktiviteten visar på att det faktiskt finns tankar och idéer från
medborgarna kring hur problem kan lösas och hur medborgarna
kan vara en del av lösningen.
Viktigt i arbetet framåt är att medborgarna fortsatt får vara
delaktiga i beslut och frågor avseende Rågsved och framtiden.
Förvaltningen har ett stort ansvar i att förvalta det förtroende som
man initialt fått från deltagarna och därigenom Rågsved. Processen
får därigenom inte antas vara slutförd eller över. Detta är inom
ramen för Rågsved och trygghetsarbetet bara början.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom socialdemokraternas och
vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande.
Särskilt uttalande
Tobias Karlsson (SD) lämnade ett särskilt uttalande:
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till förvaltningen svar.
Inom ramen för platssamverkan Rågsved pågår sedan hösten 2020
en medborgardialog i Rågsved. Medborgardialogen har ett uttalat
syfte att vara medskapande med de som bor och verkar i Rågsved.
Under våren 2021 har det arbetats fram förslag till åtgärder som
ska öka tryggheten i Rågsved.
I form av att vår ersättare i Stadsdelsnämnden, Inge Pihlström
(SD), också är aktiv medborgare i Vantör (där Rågsved ingår) har
vi i Sverigedemokraterna haft insyn i medborgardialogen. Inge
Pihlström (SD) har varit med och utformat Tema 4: ”Utemiljö och
Centrum” där vi tillsammans tog fram tre fokusområden: 1. Helt
rent och snyggt, 2. Gemensam utvecklingsplan för Rågsveds
centrum, 3. Förbättra specifika otrygga platser.
Vi anser att medborgardialogen har tillfört nya och bra tankar och
idéer om hur vi kan utveckla tryggheten i Rågsved.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/194-4 Tjänsteutlåtande - åtgärdsförslag
medborgardialog Rågsved
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§ 10
Inrättande av ny förskola på Ripsavägen 33,
komplettering
Genomförandeärende
EÅV 2019/468

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att
godkänna kompletteringen och ger förvaltningen i uppdrag
att bygga förskolan enligt tidigare tjänsteutlåtande Dnr:
EÅV 2019/468.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos
kommunstyrelsens ekonomiutskott att godkänna projektet
enligt dnr EÅV 2019/468.
Sammanfattning av ärendet
I samband med föreslagen ny- och ombyggnad på Ripsavägen 33
har förvaltningen sett över nuvarande lokalbestånd samt behov av
antal avdelningar inom de närmsta 10 åren för stadsdelarna
Bandhagen/Högdalen/Örby.
Stadsdelsförvaltningens bedömning utgår från Stockholm stads
befolkningsprognos och gör antaganden för variabler så som
inskrivningsgrad i kommunal förskola samt antal barn per
avdelning. Förvaltningens bedömning har även en geografisk
avgränsning och följer naturliga barriärer så som större vägar och
skogspartier och tar med lämpliga kommunikationsstråk i
bedömningen.
Enligt förvaltningens bedömning, med utgångspunkt i stadens
befolkningsprognos och redan idag beslutade processer som
kommer innebära en förändring av lokalbeståndet, kommer
nettoökning av antalet avdelningar behöva motsvara +16
avdelningar inom dessa tre områden.
Förvaltningens förslag att möta denna omständighet är att utveckla
beståndet enligt följande:
 Trollesundsskogen, ny friliggande förskola med 10
avdelningar
 Ripsavägen 33, ny tillbyggnad om 6 avdelningar
Handlingar i ärendet
 EÅV 2019/468-6 Tjänsteskrivelse - Inrättande av ny förskola
på Ripsavägen 33, komplettering
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§ 11
Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen och
brottsdatalagen för Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd
EÅV 2021/394

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd entledigar Hiba
Hilali som dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen
och brottsdatalagen från och med den 1 september 2021.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd utser Emma
Ekelund till dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen och brottsdatalagen från och med
den 1 september 2021.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i
uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud till
Integritetsskyddsmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet syftar till att entlediga och samtidigt utse ett nytt
dataskyddsombud för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.
Dataskyddsombudets viktigaste och mest övergripande uppgift är
att övervaka att stadsdelsnämnden följer dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018, är
gemensam för hela EU och förstärker individers rättigheter.
Nuvarande dataskyddsombud har vikarierat för en medarbetare som
nu återkommer från sin föräldraledighet. Stadsdelsnämnden
behöver därmed utse ett nytt dataskyddsombud i samband med att
ordinarie medarbetare återgår i tjänst.
När nämnden utser eller entledigar ett dataskyddsombud ska
nämnden anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/394-1 Tjänsteutlåtande - Dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen och brottsdatalagen för EnskedeÅrsta-Vantör stadsdelsnämnd
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§ 12
Remiss av Motion om integrationsplikt för nyanlända
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/328
EÅV 2021/217

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänstutlåtande som svar på remissen och översänder den till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Peter Wallmark från Sverigedemokraterna har lämnat en motion till
Kommunfullmäktige om integrationsplikt för nyanlända. I motionen
ger Sverigedemokraterna ett förslag om att nyanlända från första
dagen i kommunen ska acceptera en plan för att uppnå
anställningsbarhet. Varje individ ska göra ett kunskapsprov som
säkerställer förståelsen för att svensk lag står över andra lagsystem
och religioner. Detta kallas för integrationsplikt. Enligt förslaget ska
också Socialförvaltningen ta fram ett förslag på hur integrationsplikt
för nyanlända kan fungera.
Förvaltningen tycker att det är viktigt att nyanlända ges stöd för att
kunna lära sig det svenska språket, bli självförsörjande och känna
tillhörighet till det svenska samhället. Förvaltningen anser att det
redan idag finns insatser och ges stöd för att tillgodose dessa behov.
Yrkande
Tobias Karlsson (SD) yrkade
1. att motionen tillstyrks samt
2. att därutöver anföra
Stadens arbete med jobbtorg Stockholm och olika sorters
vuxenutbildningar för nyanlända har ej gett önskvärda resultat.
SFI-undervisning utan krav på att faktiskt lära sig svenska samt
rätten till tillgång till tolk utan tidsbegränsning är två andra
orsaker till att integration och anpassning till det svenska samhället
har misslyckats. Vi får inte låsa fast oss i gamla hjulspår som vi ser
inte fungerar. Vi måste hantera problematiken kring dessa frågor
med nya infallsvinklar för att vända den negativa utvecklingen.
Att nyanlända som får uppehållstillstånd får sina rättigheter
tillgodosedda är fundamentalt i en rättsstat, tyvärr är det desto
sämre med att avkräva dem skyldigheter som att integreras i
samhället i den bemärkelsen att förstå och acceptera att i Sverige
gäller samhällskontraktet åt båda hållen. Motionen tar bland annat
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upp att skriftliga prov ska säkerställa att varje individ förstår att
svensk lag står över andra lagsystem, såväl religiösa som sekulära.
Något som vi måste tydliggöra och poängtera för många som har
invandrat till Sverige.
Samhället måste betona det personliga ansvaret av att bryta sitt
utanförskap. Genom att införa en integrationsplikt så visar vi från
samhällets sida vägen till att bli en del av majoritetssamhället. Med
anledning av det ovan nämnda anser vi att motionen ska bifallas i
sin helhet.
Yrkande
Gustav Johansson (M) yrkade att nämnden ska besluta i enlighet
med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Gustav Johansson (M) ställde Tobias Karlssons (SD)
yrkande mot sitt eget yrkande och fann att nämnden beslutar i
enlighet med hans eget förslag.
Reservation
Tobias Karlsson (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/217-2 Tjänsteutlåtande - Remiss om Motion om
integrationsplikt för nyanlända
 EÅV 2021/217-1.1 Remissunderlag - Motion om
integrationsplikt för nyanlända
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§ 13
Remiss av Motion om nyckeltal för antal medarbetare per
chef – med prioritet i äldreomsorgen
Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr KS 2021/215
EÅV 2021/218

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått en remiss från Kommunstyrelsen att besvara
senast 14 september 2021. Bakgrunden till remissen är att Clara
Lindblom och Robert Mjörnberg (båda V) skrivit en motion om
nära ledarskap. Skribenterna föreslår att Kommunstyrelsen ges i
uppdrag att ta fram nyckeltal för rekommenderat maximalt antal
medarbetare per chef i olika verksamheter, att äldreomsorgen
prioriteras i arbetet och att behovet av ökade resurser beaktas.
Förvaltningen menar bland annat att det är svårt att fastställa ett
gemensamt nyckeltal för maximalt antal medarbetare per chef.
Staden består av olika verksamheter med skilda förutsättningar.
Nämndens äldreomsorgsverksamheter har ett nyckeltal om
maximalt 30-35 medarbetare per chef, som regelbundet följs upp
både på avdelnings- och enhetsnivå.
Yrkande
Veronica Palm m.fl. (S) och Hasan Jama m.fl (V) yrkade
1. att tillstyrka motionen i sin helhet, samt
2. att därutöver anföra
Ett viktigt steg för att förbättra villkoren för chefer i stadens
kvinnodominerade verksamheter är att synliggöra skillnader i antal
medarbetare i olika typer av verksamheter. Att öka medvetenheten
om konsekvenserna av skilda förutsättningar och ta fram nyckeltal
och målsättningar som underlag för prioriteringar av
resurstilldelningen. I det arbetet måste äldreomsorgen prioriteras,
inte minst utifrån rådande pandemi som har satt arbetsvillkoren i
välfärden i centrum och understryker bland annat behovet av att
chefers förutsättningar i kvinnodominerade yrken behöver
förbättras.
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Yrkande
Gustav Johansson (M) yrkade att nämnden ska besluta i enlighet
med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Gustav Johansson (M) ställde Veronica Palm m.fl. (S)
och Hassan Jammas m.fl. (V) yrkande mot sitt eget yrkande och
fann att nämnden beslutar i enlighet med hans eget förslag.
Reservation
Veronica Palm m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V) reserverade sig
mot beslutet till förmån för sitt eget gemensamma yrkande.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom socialdemokraternas och
vänsterpartiets gemensamma yrkande samt reservation.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/218-2 Tjänsteutlåtande - Nyckeltal för antal
medarbetare per chef - med prioritet i äldreomsorgen
 EÅV 2021/218-1.1 Remissunderlag - Motion om nyckeltal
för antal medarbetare per chef - med prioritet i
äldreomsorgen
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§ 14
Remiss av Motion om ett stadsövergripande program
mot rasism
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/433
EÅV 2021/271

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fått lämna
synpunkter på ett förslag från Feministiskt initiativ (Fi) om att
inrätta ett stadsövergripande program mot rasism. Feministiskt
initiativ menar att staden kan göra mer i arbetet mot rasism. De
lyfter fram nationella rapporter som kommit fram till att kommuner
arbetar för lite med att motverka rasism.
I stadens vision står det att Stockholm ska vara fritt från rasism.
Arbetet mot rasism är en del i stadens hållbarhetsarbete som utgår
från Agenda 2030. Staden arbetar tillsammans med andra
europeiska städer efter en gemensam handlingsplan mot rasism.
Stadsdelsförvaltningen anser att arbetet mot rasism är viktigt och
kan utvecklas genom mål och aktiviteter i stadens styrsystem.
Särskilt uttalande
Veronica Palm m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V) lämnade ett
gemensamt särskilt uttalande:
Vi lever i en tid där högerextremism och vit makt-rörelser växer.
Samtidigt är rasistiska processer inte alltid synliga eller det vi
förväntar oss när vi tänker på vad som är rasistiskt - speciellt för
dem som inte drabbas direkt av dess konsekvenser. Rasism kan vara
både fysiskt hotfullt men det kan också vara väldigt subtilt och
passera utan att någon annan än den drabbade noterat vad som
skett.
Rasism och diskriminering tar sig olika uttryck beroende på tid,
rum och plats. Det sitter i strukturer, riktlinjer och arbetsmetoder. I
såväl skola och arbetsplatser, som på tunnelbanan och gatan. Vi ser
det i livslängd, folkhälsa, och i hushållskassan.
För att kunna synliggöra alla dessa komplexa mönster rasismen tar
sig uttryck och bekämpas krävs verktyg. Exempel behöver staden
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inhämta forskning och resultat från hur andra städer eller länder
jobbar mot rasism. För att vi ska kunna bekämpa rasism går inte att
göra genom att skriva en mening om diskriminering i ett program
som handlar om något helt annat - utan behöver konkreta åtgärder
och strategier. Det går inte att hänvisa till redan pågående
strategier eftersom det bevisligen inte har varit verksamt.
Om politiken verkligen vill ta sig an uppdraget att arbeta mot
rasism, så krävs det att alla stadens verksamheter får ta del av det
arbetet. Genom att först ta fram, och sedan implementera,
gemensamma insatser - både förebyggande och direkta åtgärder.
Detta kan bara göras om det finns ett tydligt program med en väl
utformad, och forskningsbaserad, strategi som arbetar
stadsövergripande för att nå ut över hela staden.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom socialdemokraternas och
vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/271-5 Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion om ett
stadsövergripande program mot rasism
 EÅV 2021/271-2 Remissunderlag - Motion om ett
stadsövergripande program mot rasism
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§ 15
Remiss av Handlingsplan för minskat klotter
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/445
EÅV 2021/225

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Trafiknämnden fick i budget 2020 i uppdrag att i samarbete med
kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan
för att minska klotter i staden samt, om möjligt, samverka med
privata fastighetsägare. Trafikkontoret har tagit fram ett förslag på
handlingsplan för minskat klotter. Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd har fått handlingsplanen på remiss.
Förvaltningen tycker att handlingsplanen behövs inom Stockholms
stad för att skapa en tydligare stadsövergripande samordning av
klotterhanteringen. Förvaltningen tycker att handlingsplanen över
lag har ett bra innehåll med rimliga åtgärder. Förvaltningen anser att
staden kan bli bättre på att arbeta proaktivt för att minska
incitamenten och viljan till skadegörelse.
Yrkande
Tobias Karlsson (SD) yrkade
1. att tillstyrka trafikkontorets Handlingsplan för minskat
klotter och förvaltningens tjänsteutlåtande, samt
2. att därutöver anföra
I Stockholms stad har inkomna anmälningar under perioden 2014
till 2020 ökat med 500%, I SDN Enskede Årsta med 753% och i
Vantör med 291%.
Att måla graffiti och/eller begå skadegörelse i form av klotter med
sprayfärg är kostsamt, både ekonomiskt och tidsmässigt. Anställda
vid bevakningsföretag uppger att denna kostnad kan medföra att
graffitimålare/ personer som ägnar sig åt skadegörelse i form av
klotter inte har tid att ha riktiga jobb. För att finansiera sitt intresse
tvingas de sälja narkotika och ägna sig åt annan kriminalitet. Det
finns också exempel på personer som ägnar sig åt skadegörelse i
form av klotter som rånar lastbilar för att finansiera aktiviteten. En
brottsförebyggare som uttalar sig i rapporten från Ett Tryggare
Sverige uppger även liknande erfarenheter av att narkotika är
kopplat till skadegörelse i form av klotter:
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”Polisen jobbar inte aktivt direkt mot klotter i kommunen på grund
av resursbrist. Det har visat sig att när polisen arbetar mot
narkotika, och även annan brottslighet, ger det träffar mot klotter
ändå.”
Sammanfattningsvis indikerar resultaten från rapporten ”Lagliga
graffitiväggar och skadegörelse i form av klotter - En
kunskapsöversikt” att lagliga graffitiväggar kan bidra till en ökning
av klotter i närområdet, något som på sikt riskerar att medföra
såväl ökade saneringskostnader som otrygghet och ytterst också
ökad brottslighet.
Ref: Lagliga graffitiväggar och skadegörelse i form av klotter - En
kunskapsöversikt, RAPPORT 2015:1, Stiftelsen Tryggare Sverige.
Handlingsplan för minskat klotter febr 2021 Stockholms stad
Yrkande
Gustav Johansson (M) yrkade att nämnden ska besluta i enlighet
med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Gustav Johansson (M) ställde Tobias Karlssons (SD)
yrkande mot sitt eget yrkande och fann att nämnden beslutar i
enlighet med hans eget förslag.
Reservation
Tobias Karlsson (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/225-2 Tjänsteutlåtande - Svar remiss om
Handlingsplan för minskat klotter
 EÅV 2021/225-1.3 Remissunderlag - Bilaga 1 Handlingsplan för minskat klotter
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§ 16
Remiss av Handlingsplan för skadedjursbekämpning
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/444
EÅV 2021/228

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Staden har arbetat fram en handlingsplan för skadedjursbekämpning
som tydliggör ansvarsfördelningen mellan berörda förvaltningar och
bolag.
Handlingsplanen fastställer att förvaltningen ansvarar för olika
förebyggande åtgärder kopplat till renhållning av offentliga miljöer
och kommunikation med invånare, fastighetsägare och företag.
Förvaltningen anser att det är viktigt att storlek på sopkärl och
tömning av dem utvecklas för att på bästa sätt anpassas efter
skiftande besökstryck.
Vidare anser förvaltningen att Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen AB (FTI) bör på något sätt omfattas av
handlingsplanen, eftersom de ansvarar för tömning och renhållning
av stadens återvinningsstationer.
Den kommunikativa delen från handlingsplanen anser förvaltningen
vara särskilt viktig, eftersom det finns ett kollektivt ansvar för att
minska nedskräpning. Invånare, företag och fastighetsägare behöver
förstå hur deras beteende kan bidra till att minska förekomsten av
skadedjur.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/228-2 Tjänsteutlåtande - Remiss om
Handlingsplan för skadedjursbekämpning
 EÅV 2021/228-1.3 Remissunderlag - Bilaga 1 Handlingsplan för skadedjursbekämpning
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§ 17
Remiss av En ny lag om ordningsvakter m.m. SOU
2021:38
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/793
EÅV 2021/463

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen och översänder den till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
En statlig offentlig utredning har gjort en översyn av regelverket för
ordningsvakter. Syftet med översynen har varit att uppdatera
lagarna så att de blir moderna och effektiva.
Utredningen föreslår att ordningsvakters uppdrag ska vara att
upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt främja trygghet.
Ordningsvakter ska även få nya arbetsuppgifter och utökade
befogenheter. Det ska göra att polisen blir avlastad. För att klara av
sitt uppdrag ska ordningsvakternas utbildning bli längre.
Enligt utredningens förslag ska alla som vill använda
ordningsvakter kunna ansöka om tillstånd för det hos
Polismyndigheten. Den som får avslag på en tillståndsansökan ska
kunna överklaga det. Genom att bevilja tillstånd för all användning
av ordningsvakter ska Polismyndigheten få en bättre överblick och
det ska bli lättare att leda och kontrollera deras arbete.
Förvaltningen tycker att det är bra att regelverket kring
ordningsvakter blir mer modernt och att det trygghetsfrämjande
uppdraget för ordningsvakter tydliggörs och skrivs in i lagen. Det är
också viktigt att ordningsvakter får mer utbildning för att kunna
utföra sina nya uppdrag och vara en trygghetsskapande resurs.
Förvaltningen tror att förslaget kommer leda till ökade
administrativa kostnader för kommunen eftersom all användning av
ordningsvakter kommer kräva tillståndsansökan. Förvaltningen
tycker att det är otydligt i utredningen vad som ska krävas för att få
tillstånd och hur stora geografiska områden som tillstånden kommer
kunna omfatta enligt den nya lagen.
Yrkande
Tobias Karlsson (SD) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
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Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/463-4 Tjänsteskrivelse - Remiss om En ny lag om
ordningsvakter m.m. - svar på remiss
 EÅV 2021/463-1.1 Remissunderlag - En ny lag om
ordningsvakter m.m.
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§ 18
Remiss av Betänkandet Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll
inom vården (SOU 2021:39)
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/ 807
EÅV 2021/560

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som
svar på remissen om Betänkandet Ombuds tillgång till vårdoch omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll
inom vården (SOU 2021:39).
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över ett
betänkande från Socialdepartementet. Betänkandet föreslår bland
annat att ombud ska kunna få elektronisk tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter. Ett ombud ska vara någon som den enskilde
känner personligen. Det ska också bli enklare för enskilda att
kontrollera att legitimerad personal verkligen har en legitimation.
Förvaltningen tycker att förslagen i betänkandet i sin helhet är bra.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/560-6 Tjänsteutlåtande Remiss om Betänkandet
Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och
förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)
 EÅV 2021/560-3 Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom
vården (SOU 2021:39)
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§ 19
Remiss av Samråd om förslag till utvidgning av
Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, dnr 2020-04418
EÅV 2021/455

Beslut
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden har beslutat att uppdra åt
stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och
miljöförvaltningen att skicka förslag till utvidgning av Årstaskogen
och Årsta holmar naturreservat på samråd till berörda myndigheter
och nämnden.
Förvaltningen är positiv till förslaget till utvidgning av Årstaskogen
och Årsta holmar naturreservat och förtydligandet av
ansvarsfördelning för förvaltningen av naturreservatet.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/455-2 Tjänstutlåtande - Remiss om samråd om
förslag till utvidgning av Årstaskogen - Årsta holmars
naturreservat
 EÅV 2021/455-1.5 Remissbrev - Inbjudan till samråd om
förslag till utvidgning av Årstaskogen - Årsta holmar
naturreservat
 EÅV 2021/455-1.4 Bilaga 1 - Karta - Förslag till ny gräns Förslag till utvidgning av Årstaskogen - Årsta holmar
naturreservat
 EÅV 2021/455-1.3 Bilaga 2 - Förslag till nytt beslut för
Årstaskogen-Årsta holmar naturreservat Mars, 2021
 EÅV 2021/455-1.2 Bilaga 3 - Förslag till skötselplan för
Årstaskogen-Årsta holmar naturreservat Januari 2021
 EÅV 2021/455-1.1 Bilaga 4 Ekonomisk kalkyl - Förslag till
utvidgning av Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat
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§ 20
Anmälningsärenden
EÅV 2021/2

Beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m., dnr EÅV
2021/2
B. Delegationsbeslut
C. Protokoll från pensionärsrådet 2021-08-23
D. Kommentarer från funktionshinderrådet möte 2021-08-20
E. Protokoll från förvaltningsgruppen 2021-08-17
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/2-9 Förteckning över inkomna protokoll,
skrivelser, delegationsbeslut m.m 210824
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§ 21
Stadsdelsdirektörens information
Stadsdelsdirektör Anders Carstorp informerade om följande:
Den 10 september kl. 13-18 kommer Trygghetsdagen att hållas på
Rågsveds torg.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Rågsveds
fastighetsägare och Polismyndigheten arrangera årligen
Trygghetsdagen där vi både informera om trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder, träffar Rågsvedsborna och får veta
mer om till exempel platser de upplever som extra otrygga.
Årets teman är:
 PLATSSAMVERKAN – Stadsdelsförvaltningen berättar
mer om medborgardialogen som genomförts och de
åtgärdsförslag som finns.
 TRYGG UTEMILJÖ – Ett tema där vi tillsammans
informerar om Snösätra kulturplats, Fokus HagsätraRågsved, Stövardalens stadsoling och Nattvandring.
 TRYGG I HEMMET – Ett återkommande och uppskattat
tema, i år med information om grannsamverkan,
hemförsäkringar och konsumentupplysning. Och så är
polisen och räddningstjänsten på plats och har vi tur får vi
även i år prova att släcka bränder.
Nämnden tackade för informationen.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2021
Sida 33 (38)
2021-08-26

§ 22
Nämndens frågor
Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd uppdrar till förvaltningen
att bereda frågan nedan och återkomma till nämnden med svar.
Inkomna skrivelser och frågor
Lena Rydberg (V) efterfrågar information om
föreningsmeddelartavlor i stadsdelen. Avdelningen Stadsmiljö och
lokaler skickar ut den efterfrågade informationen till nämndens
förtroendevalda.
Inga skrivelser inlämnades vid stadsdelsnämndens sammanträde
den 26 augusti 2021.
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§ 23
Borttagen på grund av sekretess
Godkännande av förfrågningsunderlag
EÅV 2021/691

Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/691-2 Upphandling avseende drift av
produktionskök Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning,
Kostenheten
 EÅV 2021/691-2.1 Anbudsinbjudan - Drift av
produktionskök Enskede-Årsta Vantörs-staddelsförvaltning,
EÅV 2021_691
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§ 24
Borttagen på grund av sekretess
EÅV 2021/690

Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/690-1 24. Begränsning i umgänget enligt 14 § 2
stycket 1 punkten LVU
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§ 25
Borttagen på grund av sekretess
EÅV 2021/690

Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/690-2 25. Nedläggning av faderskapsutredning
enligt 2 kap. 7 § FB
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§ 26
Borttagen på grund av sekretess
EÅV 2021/690

Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/690-3 26. Nedläggning av faderskapsutredning
enligt 2 kap. 7 § FB
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§ 27
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 21 juni, 24
juni, 5 juli, 7 juli, 15 juli, 30 juli, 5 augusti, 11 augusti, 20
augusti och 26 augusti.

