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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 21 december 2021.
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§2
Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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§3
Skrivelse om Kartläggning av hemlöshet i stadsdelen
Svar på skrivelse från (M), (L), (MP) och (C)
EÅV 2021/573

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Partierna (M), (L), (MP) och (C) har lämnat en skrivelse till
förvaltningen utifrån resultaten i Kartläggning - personer i
hemlöshet i Stockholms stad 25 september 2020. I skrivelsen önskar
skribenterna att förvaltningen ska redogöra för lägesbilden avseende
hemlöshet i stadsdelen samt granska hur arbetet för att minska
hemlösheten fortlöper.
Utifrån inkommen skrivelse har förvaltningen genomfört en lokal
kartläggning av hemlösheten i stadsdelsområdet. I den lokala
kartläggningen har 304 personer rapporterats in, varav 33 procent
var kvinnor och 67 procent män.
Av det totala antalet inrapporterade personerna bedöms 28 procent
ha ett känt missbruk och samtidiga påtagliga psykiska problem.
Förvaltningen kan även konstatera att 18 procent av de
inrapporterade personerna varken har ett känt missbruk eller
bedöms ha påtagliga psykiska problem. Den lokala kartläggningen
visar att 32 procent av antalet inrapporterade hemlösa personer i
stadsdelsområdet är förälder till barn under 18 år.
Förvaltningen arbetar fortlöpande för att minska hemlöshet utifrån
Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020-2025
genom att förebygga hemlöshet, att möta akut hemlöshet samt
genom att stödja personer mot steget vidare till eget boende.
Förvaltningen lägger särskilt fokus på arbetet för att minska
hemlöshet bland barnfamiljer.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/573-4 Tjänsteutlåtande: Skrivelse om
Kartläggning av hemlöshet i stadsdelen
 EÅV 2021/573-3 Hemlöshetskartläggning inom stadsdelen,
oktober 2021
 EÅV 2021/573-1 Skrivelse om "Kartläggning av hemlöshet i
stadsdelen"
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§4
Månadsrapport november 2021
EÅV 2021/136

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport
för november 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.
Sammanfattning av ärendet
För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott
om 10,0 mnkr efter resultatöverföringar. 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 verksamhetsområdet
Nämnd och administration.
Förvaltningen följer ekonomins utveckling inom varje
verksamhetsområde noga samt följdeffekter på verksamhet och
ekonomi till följd av pandemin.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/136-20 Tjänsteutlåtande: Månadsrapport
november 2021
 EÅV 2021/136-20.1 Bilaga Ekonomisk uppföljning
November
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§5
Verksamhetsplan 2022 för Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd
EÅV 2021/799

Beslut
1. Verksamhetsplan 2022 för Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om
budgetjustering med 3,2 mnkr för klimatinvesteringar enligt
bilaga 3 (Investering).
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om
budgetjustering med 3,05 mnkr för naturreservat enligt
bilaga 3 (Investering).
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om
budgetjustering med 7,95 mnkr för trygghetsskapande
åtgärder enligt bilaga 3 (Investering).
5. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om
budgetjustering med 0,3 mnkr för Stockholm vid vattnet
enligt bilaga 3 (Investering).
6. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om
budgetjustering med 0,4 mnkr för åtgärder för Biologisk
mångfald enligt bilaga 3 (Drift).
7. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om
budgetjustering med 1,6 mnkr för åtgärder för Biologisk
mångfald enligt bilaga 3 (Investering).
8. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om
budgetjustering för introduktionsförskola med 2,4 mnkr
enligt bilaga 3 (Drift).
9. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om
budgetjustering med 2,95 mnkr för medel för lekparker
enligt bilaga 3 (Investering).
10. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om
budgetjustering med 0,63 mnkr för medel för lokaländamål.
11. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om
budgetjustering med 0,8 mnkr för ökade kostnader för
maskiner och inventarier.
12. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om
budgetjustering med 5,0 mnkr för aktivitetscenter
seniorboende enligt bilaga 3 (Drift).
13. Priser till nämndens utförarenheter fastställs enligt bilaga 5.
14. Resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende.
15. Ansökan om medel för kompetensutveckling med 4,75 mnkr
inom äldreomsorg godkänns enligt bilaga 6a.
16. Ansökan om medel för kompetensutveckling med 1,55 mnkr
inom förskola godkänns enligt bilaga 6b.
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17. System för intern kontroll 2022 godkänns enligt bilaga 7.
18. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022
godkänns enligt bilaga 8.
19. Plan för upphandling godkänns enligt bilaga 2.
20. Strategi för kompetensförsörjning godkänns enligt bilaga 9.
21. Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2022
godkänns enligt bilaga 10.
22. Omslutningsförändringar om 315,2 mnkr godkänns och
anmäls till kommunstyrelsen.
23. Förvaltningschefen ges delegation för att ansöka om medel
från sociala investeringsfonden.
24. samt att därutöver anföra:
Förvaltningens förslag till beslut är välgrundat i Stadshuset
antagna budget. Förslaget visar tydligt hur stadsdelen ämnar
arbeta under året för att ge medborgarna en så bra service som
möjligt, öka tryggheten och intensifiera miljöarbetet. Vi är i
huvudsak mycket nöjda med förslaget. Det vi anför nedan är sådant
som vi i majoriteten antingen ser som extra viktigt att påvisa eller
som saknas i förvaltningens förslag.
Inledning
Grunden för vårt välstånd är stabilitet och trygg försörjning, och
marknadsekonomi, valfrihet och företagande ser till att fördela
välståndet. Framtiden, oavsett hur det går med bekämpandet av
Covid-19-pandemin, är osäker. Det gäller inte minst
stadsdelsnämndens framtida ekonomi. I tider av osäkerhet är det
extra viktigt att hushålla med resurserna. Det ställer stora krav på
att de verksamheter vi har är ändamålsenliga, effektiva och ger
bevisad effekt. Våra verksamheter verkar i områden där många
aktörer är aktiva. Att fortsätta den ökade samverkan med dessa
aktörer är viktigt för att öka effektiviteten av våra insatser. Utgår vi
från detta kan vi få så mycket verksamhet som möjligt med den
budget vi har. Vi kommer därför fortsätta att driva på för att våra
verksamheter ska vara konkurrensutsatta och att valfrihet ska
finnas för våra medborgare.
Stadsdelen är samhällets lokala representant, och därmed har våra
medarbetare det yttersta ansvaret för att uppfylla
samhällskontraktet avseende medborgarnas trygghet, service och
miljö. Vi menar att demokrati inte bara handlar om att vara aktiv
på valdagen utan att det finns till exempel stadsdelsnämnder att
påverka genom. Demokrati är också att kunna ha ett avgörande
inflytande vid köksbordet hemma om vilken förskola, skola eller
hemtjänst som ska väljas.
Personal
För att erbjuda önskad kvalitet på våra verksamheter måste vi ge
vår personal rätt förutsättningar. Enskede-Årsta-Vantörs
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stadsdelsnämnd ska fortsätta sträva efter att vara en attraktiv
arbetsgivare. Oavsett om det gäller våra verksamheter inom
förskolan, äldreomsorgen eller tjänstemän inom förvaltningen
måste vi skapa förutsättningar för personalen att göra ett så gott
arbete som möjlig och med en god arbetsmiljö. 2018 tog den
styrande majoriteten över en skenande sjukfrånvaro. Trots en
global pandemi har vi lyckat bromsa den utvecklingen. Oavsett hur
pandemin utvecklar sig ska vi eftersträva att ytterligare få ner
sjuktalen. Inte minst gäller detta för sjukfrånvaro på grund av stress
och psykisk ohälsa. Minskad stress och balans i arbetslivet leder till
att färre människor mår dåligt och är samtidigt bra för stadsdelens
ekonomi. Utifrån detta uppdrar vi åt förvaltningen att fortsätta
arbeta med att minska sjukfrånvaron i stadsdelens verksamheter.
Trygghet
Att medborgare ska kunna känna sig trygga är en av viktigaste
uppgifterna en stat och stad har. Även om tryggheten i vår stadsdels
ökat i de flesta åldersgrupper är otryggheten fortfarande för stor.
Våra medborgare ska kunna vara trygga med att låta sina barn gå
hem från fotbollsträningen, ridlektionen eller teaterföreställningen.
Alla, inte minst våra äldre, ska kunna röra sig fritt på kvällarna
utan rädsla för att gå hem sent. En stor del av otryggheten är
kopplad till specifika platser. Vi uppdrar till förvaltningen att
utöka arbetet med trygghetsvandringar för att bättre identifiera
och åtgärda otrygga platser.
En av majoritetens stora trygghetssatsningar är Platssamverkan
Rågsved som är ett framgångsrikt sätt satt kapa långsiktighet i
trygghetsarbetet. Eftersom arbetet i Rågsved är så lyckat uppdrar vi
åt förvaltningen att dels säkra framtida finansiering till
satsningen i Rågsved och att dels utreda om fler platser i vårt
område är aktuella för en liknande platssamverkan.
I sitt hem måste var och en få känna sig trygg. Tyvärr är det inte
alla som känner så. Problem med människor med ett antisocialt
beteende som tar över platser i och runt trappuppgångar fortsätter
vara ett trygghetsproblem. Vi uppdrar därför till förvaltningen att
samarbeta med de bostadsbolag, kommunala och privata, vi har i
vårt område för att få till trygghetsskapande åtgärder, till exempel
trygga trappan.
På många platser i stadsdelen finns ett stort samhällsengagemang
och en vilja att förbättra sitt närområde. Men ofta är det svårt att
vet hur man ska organisera sig. Vi vet att det finns intresse för
nattvandring i flera områden. Vi vet också att fler vuxna som rör sig
i området ökat tryggheten. Vi uppdrar därför till förvaltningen att
uppsöka och stötta de som visar intresse för nattvandring och
liknande ideella insatser. I samband med detta vill vi även att
förvaltningen ser över möjligheten att trycka och dela ut en
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trygghetsfolder med information om nattvandring, Tyck till-appen
och liknande som kan bidra till ökad trygghet.
Vår stadsdel ska upplevas som ren, trygg och snygg. Vi vill därför
se ett fortsatt arbete med slyröjning, förbättrad belysning, sanerat
klotter och liknande renhållningsåtgärder.
Motarbeta rekrytering till kriminalitet
Kortsiktigt måste vi få fler poliser och ordningsvakter på plats,
bland annat genom ökat samarbete med polisen och genom att
ansöka om fler ordningsvakter. Även kameror kan ha en
trygghetsskapande effekt. Vi uppdrar därför till förvaltningen att
ansöka om fler ordningsvakter såväl som fler kameror till
strategiskt utvalda platser.
Men i huvudsak är det ett långsiktigt trygghetsarbete som vilar på
stadsdelsnämnderna. Majoriteten vill fortsätta arbetet med
beprövat fungerande förebyggande verksamheter. Majoriteten ser
förhindrad rekrytering till kriminalitet som en av de största och
viktigaste utmaningarna för den långsiktiga tryggheten i vårt
område.
Tidiga insatser till dysfunktionella familjer och till familjer med
barn som visar antisocialt och avvikande beteende
är mycket viktiga i förebyggande syfte. Samarbete mellan
socialtjänst och skola är framgångsrika insatser för att barn och
unga ska klara skolan och därmed minska risken för en kriminell
livsstil. Satsningen ”Hellre ingripa tidigt än vara tuff när det är
försent” är en viktig del av att ingripa tidigt. Samarbete och
samverkan är oerhört viktigt. Stadsdelen ska sträva efter
samarbete mellan socialtjänst och polis för s k allvarssamtal inom
48 timmar efter att barn och unga misstänks för brott för första
gången. Samarbetet mellan skola och socialtjänst ska stärkas.
Fritidsgårdarna får ett utökat uppdrag med att motverka
kriminalitet hos unga. Vi vill utbilda personalen om effekter av
drogbruk. Hur hjärnan förändras, skador som uppstår,
konsekvenser på kort och lång sikt. Fritidsgårdspersonal behöver
även ha ett nära samarbete med polisen. Vi vill upprätta rutiner på
stadens fritidsgårdar kring hur personal ska upprätta orosanmälan
och informera om anmälningsplikt. I de fall där det finns en
tystnadskultur på fritidsgårdarna måste vi komma till rätta med det.
Men fritidsgårdarna måste också arbeta positivt med ungdomarna
genom att ge dem en meningsfull fritid, arbeta med att lära dem
sunda värderingar, kring bland annat bemötande, samt genom att
motarbeta en machokultur. Utifrån detta uppdrar vi åt
förvaltningen att ta fram riktlinjer för hur fritidsgårdarna kan
användas mot rekrytering till kriminalitet.
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Ytterligare ett verktyg i att visa ungdomar att arbete lönar sig är att
erbjuda dem en tidig första möjlighet att arbeta. Så många
ungdomar som möjligt ska ha möjlighet till feriearbeten. Det ger en
meningsfull sysselsättning, en känsla av samhörighet på
arbetsplatsen och inte minst känslan att tjäna sina egna pengar. Vi
uppdrar därför åt förvaltningen att ta fram fler feriearbetsplatser,
såväl inom våra egna verksamheter som hos privata aktörer.
Miljö och klimat
Miljö- och klimatarbetet är ett prioriterat område för den grön-blåa
majoriteten i stadshuset och i stadsdelen. För att kunna fatta
välgrundade beslut är det av stor vikt att förvaltningen säkerställer
en hög kompetens inom området. Med denna kompetens på plats
uppdrar vi till förvaltningen att inventera stora utsläppskällor i
våra verksamheter samt ge en åtgärdsplan på hur dessa kan
minskas.
Det ska vara enkelt för medborgarna i stadsdelen att fatta
miljövänliga beslut. Vi måste öka attraktiviteten i att promenera
eller ta cykeln vid kortare resor. Stockholm, och inte minst vår
stadsdel, ska ha plats för grönska och växtlighet. Majoriteten har
under mandatperioden inrättat flera nya naturreservat för att
långsiktigt säkerställa detta. Men även grönska närmare boenden
behövs.
Majoriteten har tidigare initierat ett arbete med att identifiera
gräsytor som kan göras om till ängsytor. Vi uppdrar till
förvaltningen att intensifiera detta arbete och finna fler lämpliga
ängsytor. Vi uppdrar även till förvaltningen att, gärna i
samverkan med bostadsbolag, hitta fler platser för stadsodling och
odlingslotter.
När det planeras ny bebyggelse i vårt område är vi en tung
remissinstans. Vi vill att förvaltningen i dessa remissvar trycker på
miljöaspekter. Mer planterad grönska i form av gräsmattor,
odlingar eller rabatter behövs vid ny bebyggelse. I största möjliga
mån ska ny bebyggelse också vara energieffektiv eller
energineutral. Stadsdelsnämnden är en tung remissinstans vid
nybyggnationer. Vi ska, i våra remissvar, därför lyfta fram vikten av
att solceller projekteras på tak vid nybyggnationer och att
laddinfrastruktur byggs ut när nu antalet elbilar i staden ökar.
Detta gäller även när vi beställer, eller är delaktiga i framtagande
av nya förskolor, äldreboende och liknande.
Attraktiv stadsdel
Enskede-Årsta-Vantör är en öppen och välkomnande stadsdel som
strävar efter att erbjuda möjligheter till aktiviteter året runt. Det
börjar med frivillig rörelse för barnen i exempelvis förskola och
skola och sträcker sig hela vägen upp till att erbjuda fysiska
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aktiviteter, såsom dans, till våra äldre. Vår stadsdel ska vara
levande för alla åldersgrupper. På sikt ska det vara möjligt att
genomgå alla faser i livet inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel.
Det gäller allt från tillgänglighet till bra förskolor, attraktiva
grundskolor, gymnasium, högskolecampus, arbetsplatser inom flera
verksamhetsfält, och en kvalitativ äldreomsorg. I dag saknas tex ett
högskolecampus och arbetsplatser. Även om ansvaret för detta
faller väl utanför stadsdelsnämndens område vill majoriteten ändå
förklara sin avsikt att på sikt arbeta för en etablering av sådana
verksamheter.
Bristen på arbetsplatser i Söderort är ett stort problem för många
av de boende i vår stadsdel. Pendlingstiderna är belastande för
familjerna och transporten en påfrestning för miljön. Det behövs
fler arbetstillfällen i närområdet för att underlätta. Stadsdelen ska
arbeta för att underlätta för såväl befintligt näringsliv
som nyetableringar.
Arbetet med att inrätta en permanent kulturplats fortgår och det är
glädjande att, i samråd med de aktiva i området, ta fram
riktlinjerna för framtidens kulturplats i Snösätra. Utöver att inrätta
en permanent kulturplats har Stockholms stad i sin budget beviljat
medel för en Pop-Up Kulturplats under sommaren 2022. I det
fortsatta arbetet med utvecklingen av kulturplatsen är det viktigt att
hänsyn tas till närmiljön, som består av ett naturreservat. Hänsyn
till de intressegrupper som idag är verksamma i området är också
viktigt. Kulturplatsen ska, i så stor utsträckning det är möjligt,
drivas av de ideella krafter verksamma i området och inte av
staden.
Under 2021 fick stadsdelsnämnden ett medborgarförslag om att
inrätta en 4H-gård i närheten av Kulturplats Snösätra. Majoriteten
ställde sig positiva till detta. Under 2022 vill vi därför att
förvaltningen går vidare med utredningen om lämplig plats och
innehåll för en sådan verksamhet, med målet att kunna fatta ett
beslut om 4H-gården under 2022.
I stadsdelen finns ett stort grönområde i form av Högdalstopparna.
Eftersom ingen långsiktig plan för dessa tagits fram är området lite
bortglömt och otillgängligt. Majoriteten tror att det finns en enorm
potential i området om ytan gjordes om till parkmark med följden
att skötsel- och utvecklingsansvaret lades på Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsnämnd. Området är stort och kuperat nog för att
inrymma naturmark och rekreation såväl som olika
motionsformer. Vi vill därför uppdra åt förvaltningen att
undersöka möjligheterna att göra om den del av Högdalstopparna
som ligger i vår stadsdel till parkmark samt ta fram en plan för
hur området kan komma att användas i framtiden.
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Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
anger inriktningen för förvaltningens verksamhet under 2022.
Verksamhetsplanen knyter an till kommunfullmäktiges tre
inriktningsmål:
• En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.
• En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
• En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.
Inom varje inriktningsmål har fullmäktige formulerat mål för
verksamhetsområden. Stadsdelsnämnden har i sin planering
konkretiserat kommunfullmäktiges mål genom att formulera
nämndmål, indikatorer och aktiviteter som väntas bidra till att
målen uppnås.
Verksamhetsplanen har utformats i enlighet med stadens
integrerade system för ledning och styrning av verksamhet och
ekonomi (ILS).
Yrkande
Gustav Johansson m.fl. (M), Urban Rybrink (L), och Ola
Gabrielson (MP) yrkade
1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut,
samt
2. att därutöver anföra:
(Se anförandet under nämndens beslut)
Yrkande
Veronica Palm m.fl. (S) yrkade
1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut,
samt
2. att därutöver anföra:
Vår del av staden rymmer bad i Årstaviken, levande kulturhus i
Östberga, natur- och kulturvandring i Snösätra, hembagerier
mellan villorna i Enskede, lokala restauranger,
koloniträdsgårdsföreningar, parklekar och en räcka andra
smultrunställen. Vi växer. Fler och fler vill bo i vår del av staden.
Men precis som hela Stockholm behöver Enskede-Årsta-Vantör en
nystart. Med segregation, trångboddhet och ökande klyftor följer
kriminalitet och otrygghet. Genomgående är fokuserar våra förslag
på att bryta den utvecklingen. Tryggheten måste öka, segregationen
brytas och kriminaliteten pressas tillbaka.
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Vår politik bygger på insikten att polisen och rättskipningen ska
hejda brottsligheten samtidigt som staden behöver bära ett stort
ansvar för att, utifrån effektiva insatser, förebygga framtida
brottslighet. I grunden måste trygghet byggas på att fler ser vägen
till framgång genom studier, arbete, eget boende, en stark välfärd,
familjen och ett samhälle präglat av tillit.
Trygghet för våra små barn
Alla barn i Enskede-Årsta-Vantör har rätt till en trygg och bra
förskola. Förskolan ska vara en lustfylld plats för lärande och
språkutveckling, där leken har en stor del. Förskolans pedagogiska
arbete är helt centralt för att lägga en god grund för framtidens
lärande. Kunskap och varje barns individuella behov måste vara i
fokus.
Pandemin har inneburit svåra påfrestningar för personal och
föräldrar. Evakueringar och planeringsjusteringar tär på
verksamheten. På förskolor i eftersatta områden krävs speciella
insatser med mer personal och mindre barnantal för att stärka
gruppen.
På förskolor med många barn med ett annat modersmål än svenska
måste förskolorna kompenseras. Läsintresse behöver uppmuntras.
Högläsning och skapandet av ett eget läsintresse tillsammans med
barninriktade bibliotekarier från stadsbiblioteket är en metod. Här
har förskolan en förebyggande roll för barns trygghet inför
skoltiden. Våra barn ska få det stöd de behöver för att lära och
utvecklas.
Vi socialdemokrater vill förstärka verksamhetsplan 2022 i EnskedeÅrsta-Vantör genom:
 Ökad personaltäthet och minska barngruppernas storlek.
 Arbetsmiljöarbetet på förskolan måste stärkas och personal
vara med vid planering också vid start av ny verksamhet.
 Alla barn ska ha rätt att gå på förskola i den omfattning
föräldrarna anser att de behöver.
 Alla förskolor har tillgång till specialpedagoger som
arbetar integrerat i verksamheten. Utöver det anser vi att
både föräldrar och förskolepersonal ska, var och en, kunna
begära resurser för särskilt stöd kring enskilda barn.
 Samarbetet med barn-och ungdomspsykiatrin behöver öka
och anti-våldsarbetet i Snösätra spridas för att tidigt fånga
upp barn och familjer som är i behov av stöd.
 Alla barn i förskolan ska garanteras flera kulturupplevelser
per termin. Utöver rätten att ta del av stadens rika kulturliv
vill vi pröva museidepå för att ytterligare öka
tillgängligheten för barn i områden med lägre kulturellt
kapital.
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Det krävs en ökad satsning på både svenska och modersmål
för att ge alla barn samma möjligheter inför framtiden.
Vår del av staden behöver fler, inte färre, öppna förskolor.
Exempelvis får vi oroande rapporter om för högt tryck på
öppna förskolan i Rågsved.
Den digitala skolplattformen riskerar att stänga ute vissa av
föräldrarna och kräver mycket av personalen. Här behövs
annan kompetens för att stödja föräldrar, t.ex. i samarbete
med medborgarkontoret. Den måste också fungera för
föräldrar som inte kan svenska.
Grönytor är viktiga för barn både i form av förskolegårdar
och i form av närhet till natur. Utevistelsen kommer att vara
viktigt även efter pandemins slut.
Förskolans kompensatoriska uppdrag måste prioriteras
genom starkare socioekonomiskt fokus i resursfördelningen.

Trygghet för våra äldre
Pandemin har riktat strålkastarljuset på att vi måste rusta
verksamhet för våra äldre. Alla skall kunna åldras i trygghet och
med bibehållet oberoende, leva ett aktivt liv och ha inflytande över
sin vardag. Äldreomsorgen skall vara demokratiskt styrd,
solidariskt finansierad och tillgänglig efter behov. Gemensamma
resurser ska komma de äldre till del, inte gå till vinster eller stanna
i resultatfonder.
Äldre personer måste ses som kompetenta med möjligheter att bidra
till sin egen och samhällets utveckling. Äldres erfarenheter,
kompetens och självbestämmande är en självklar utgångspunkt. Då
vi lever allt längre och får fler friska år ska alla äldre ha rätt till ett
tryggt boende och en vardag med hög livskvalitet och
självständighet. Det behövs stöd till förebyggande verksamheter
under åren innan omsorgsperioden.
Vi socialdemokrater vill förstärka verksamhetsplan 2022 i EnskedeÅrsta-Vantör genom:
 Äldre-träning, fungerande fysioterapi, hälsocoacher och bra
kostvanor, både på våra särskilda boenden och för att
underlätta för fler äldre att bo kvar hemma så länge de kan
och vill.
 De träffpunkter, äldrecaféer och andra mötesplatser som
finnas måste vara tillgängliga för alla äldre. Utevistelse,
kulturaktiviteter och samhällsmöten prioriteras.
 Ett utökat offentligt engagemang för äldre socialt utsatta är
nödvändigt för att undvika ensamhet och psykisk ohälsa.
 All äldreomsorg måste hålla en hög och trygg kvalitet, där
äldre och personal har inflytande, trivs och mår bra.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd






Protokoll nr 14/2021
Sida 17 (52)
2021-12-16

Äldre som har hemtjänst ska få större inflytande över sin
vardag och vilka insatser den får, även den del som är
biståndsbedömd.
Kontinuiteten inom hemtjänsten måste ytterligare stärkas,
likväl som säkerhet nattetid.
Vi vill fortsätta utveckla kostenheten för att långsiktigt
förbättra måltidsupplevelse och näringsintag. Alla äldre ska
ha rätt att välja mat.
Det ska finnas tillgång till svala rum på sommaren, både för
de som bor i vård- och omsorgsboende och de äldre som bor
hemma.

Trygghet när det offentliga behövs mer
De som av olika skäl har den svagaste förankringen på
arbetsmarknaden drabbas hårdast och är i störst behov av vårt
gemensamma stöd. I ett Stockholm för alla främjas jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Än är
tillgängligheten allt för dålig i många delar av samhället.
Stadsdelen måste gå före och visa vägen för privata aktörer. Med
oro kan vi också se på den hälsoskuld och sociala skuld som tonar
upp sig i spåren av pandemin, som riskerar drabba redan utsatta
grupper.
Under senaste året har vi sett ett större behov av stöd till personer
som finns inom socialpsykiatrins olika verksamheter. Bland annat
för att det rör sig om människor vars kontaktnät har blivit starkt
begränsat på grund av pandemin, och som inte alla gånger har
förmåga/funktionen att förstå pandemins innebörd, vikten av att
skydda sig, hålla avstånd och hålla bra handhygien. Därför krävs
ökat fokus för att ge de som ingår i personkretsen rätt till ett gott
liv.
Vi socialdemokrater vill förstärka verksamhetsplan 2022 i EnskedeÅrsta-Vantör genom:
 Vi vill också peka på vikten av ökat bostadsbyggande och
stopp för ombildningar. För att bygga bort trångboddhet,
motverka hemlöshet och underlätta för den som vill lämna
en destruktiv relation behövs fler, inte färre, hyresrätter.
 Arbetet med så kallade SIP-samordnare bör permanentas
och utvecklas.
 Det krävs ett utvecklingsarbete för att nå personer som
utsätts för våld i nära relationer samt säkerställa att de får
rätt stöd. Extra fokus krävs för att nå särskilt sårbara
personer såsom äldre, personer med funktionsnedsättning
och/eller beroendeproblem.
 Ökat stöd till RVC och RVT för att ge möjlighet att utföra
uppdraget.
 Förstärkt budget- och skuldrådgivning.
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Inga barnfamiljer ska vräkas. Bättre samverkan mellan
olika aktörer för att minska antalet vräkningar.
Föräldrautbildningar måste erbjudas på ett sådant sätt att
de blir attraktiva och möjliga alla olika typer av föräldrar.
Ökat samarbete med och stöd till föreningslivet som kan
bidra till hälsofrämjande insatser.
Ökad variation med olika boendeformer och valmöjlighet
för personer med funktionsvariation, samt möjliggöra för att
kunna göra bostadskarriär i stadsdelen.
Ett ökat fokus på fysisk rörlighet, utevistelse och friskvård
för brukare oavsett boendeform. Vi behöver öka
tillgängligheten i våra naturområden och på utegym.

Trygghet i arbete och egen försörjning
Arbetslösheten i Stockholm har legat på låga nivåer under många
år men trenden bröts år 2019 då arbetslösheten började stiga. Den
historiska trenden med minskat antal hushåll som erhåller
ekonomiskt bistånd har också brutits. Samtidigt valde den styrande
majoriteten att halvera feriejobben i Enskede-Årsta-Vantör. För oss
socialdemokrater är rätten till arbete och egen försörjning helt
central, och en förutsättning för både individens och det
gemensammas välfärd. Det är därför en central verksamhet för
kommunen.
Vi socialdemokrater vill förstärka verksamhetsplan 2022 i EnskedeÅrsta-Vantör genom:
 Ett extra tillskott för satsningar på vägar till arbete och
egen försörjning.
 Ge fler möjlighet att få Stockholmsjobb genom kraftigt
ökade resurser.
 Vi vill återinföra stadsdelsmammorna, som var ett bra sätt
för stadsdelen att dra nytta av unika kompetenser som dessa
mammor har och som ger kvinnor en fösta fot in på
arbetsmarknaden.
 Alla ungdomar som söker feriejobb och är berättigade till
det ska garanteras feriejobb. I samverkan med
civilsamhället kan vi erbjuda meningsfulla arbeten runt om i
stadsdelen.
Trygghet genom kultur, demokrati, och fritid
Människors verktyg för samhällsdeltagande är ojämlikt fördelade
och det är en offentlig kärnuppgift att utjämna ojämlikhet i makt
och inflytande. Därför anser vi socialdemokrater att det är viktigt
att hålla samman demokratistödjande verksamheter, även om de till
delar också är förebyggande socialt arbete.
Efter ett år av pandemi där mötesplatser och ideell verksamhet
drabbats hård och där stadsdelen för att minska smittspridning har
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tvingats hålla viktiga verksamheter stängda är det nu dags att inte
bara återgå, utan också förstärka stadsdelens åtagande vad gäller
kultur, demokrati och fritid.
Vi socialdemokrater vill förstärka verksamhetsplan 2022 i EnskedeÅrsta-Vantör genom:
 Nattvandrare, fältare och väktare är viktiga, men vi behöver
också fler synliga poliser i vissa av våra områden, inte bara
vid utryckningar. Kriminalitet ska störas och kriminella
lagföras.
 Inget barn ska lockas in i brottslighet. Genom
förstärkningsteamen och insatsteam måste socialtjänsten
arbete för att fånga upp fler unga tidigt förstärkas.
 En ökad satsning på våra fritidsgårdar både i öppettid,
bemanning och resurser att nå fler och nya ungdomar, för
att kunna driva en högkvalitativ verksamhet som gör
skillnad i området. Inte minst i Rågsved efter ett turbulent år
krävs extra resurser.
 Vi behöver fler fältassistenter för att möta och ge stöd till
fler unga i alla delar av vårt område.
 I sommar vill vi återinföra badbussar från de områden där
barn i lägre grad har föräldrar som kan skjutsa dem till
stranden.
 Ökat stöd till föreningslivet, både i form av föreningsstöd
och att integrera och informera i verksamhet som direkt
berör större grupper av medborgare.
 Rusta upp och bemanna fler parklekar.
 Idrottshallar vid skolor ska tillsammans med förenings- och
idrottslivet fyllas med öppen verksamhet på eftermiddagar,
kvällar och helger.
 Vår stadsdel är tillräckligt stor och har ett stort behov av
samspel med vårt föreningsliv. Därför vill vi ha en
föreningssamordnare på heltid.
 En översyn av medborgarkontoren i syfte att öka
tillgängligheten. Kanske vore samlokalisering med stadsdels
bibliotek och kulturhus det bästa för öppenhet och närvaro.
I det sammanhanget vill vi poängtera att
Socialdemokratierna i Kulturnämnden föreslår ett nytt
bibliotek i Rågsved.
 Vi vill se ett kulturhus i vår del av staden, exempelvis vore
det önskvärt att förmå Kulturhuset/Stadsteatern att etablera
verksamhet i Slakthusområdet.
 Snösätra Natur- och Kulturpark prioriteras, samt att arbetet
sker i dialog med aktiva i området.
 För att få styrsel på jämlikhetsarbetet behövs arbetet med så
kallade lokala utvecklingsprogram (LUP) i Dalen,
Östberga, Hagsätra, Rågsved och Högdalen återupptas och
prioriteras.
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Under 2022 är det val och stadsdelsförvaltningen har en
unik möjlighet att bidra till fördjupad demokrati och
jämlikhet genom ett aktivt arbete för att höja valdeltagandet
i de områden av vår stadsdel som ligger lågt. Det kan med
fördel göras med valambassadörer som inför valet 2018.
Det gav effekt på valdeltagandet och gav dessutom
människor långt från arbetsmarknaden i dessa områden en
anställning och en väg in.

Trygg och snygg stadsdel
Enskede-Årsta-Vantör är en stadsdel rik på mångfald. Vi har både
naturreservat och Stockholms största arena. Vi har legendariska
Folkets Hus och unik gatukonst. Vi bor i lägenheter, radhus och
villor. Några av oss är födda här, men de allra flesta är inflyttade
från Tranås, Teheran eller någon annanstans. Det som binder oss
samman är vår del av staden. Med aktiv stadsplanering kan vi göra
Enskede-Årsta-Vantör till en roligare, vackrare och tryggare plats
för oss som bor här och för de som flyttar hit när staden växer.
Vi socialdemokrater vill förstärka verksamhetsplan 2022 i EnskedeÅrsta-Vantör genom:
 Det måste vara snyggt och tryggt i alla våra stadsdelar. Det
krävs en nolltolerans mot överfulla papperskorgar, trasiga
parkbänkar, skräp och vrak på allmän plats, misskötta
återvinningsstationer, trasiga gatlampor osv.
 Både vid förtätning och i våra nya stadsdelar måste det
planeras för liv och rörelse, gröna ytor, bilfri miljö och
pulkabackar. Höga hus och kollektivtrafiknära byggande är
därför att föredra.
 Förutom skolor, förskolor, dagligvaruhandel och möjlighet
till föreningsliv och odling måste LSS-boenden,
äldreboenden och träningslägenheter planeras in vid all
nyproduktion.
 Konst i vardagen ger karaktär och stolthet åt ett område.
Det vore önskvärt med exempelvis fler muralmålningar i vår
del av staden.
 Högdalstopparna behöver rustas. De är idag en
underutnyttjad kollektivtrafiknära resurs och en möjlighet
för fritidsliv och rekreation.
 Vi vill åter betona vikten av blandade bostadsområden med
olika storlekar och typer av bostäder i olika
upplåtelseformer. Minst hälften av all nyproduktion ska vara
hyresrätt. De allmännyttiga fastighetsbolagen ska få ett
större ansvar för att driva utvecklingen och pressa
priserna.
Trygghet och arbetsglädje för våra medarbetare
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Åren vi lägger bakom oss saknar motstycke i arbetsbelastning för
vår personal. All verksamhet har drabbats av pandemin. Både de
anställda som står i den främsta linjen och möter brukare och
medborgare, och de som finns på andra håll i organisationen har
tvingats ställa om sitt arbete för att klara av uppdraget och
samtidigt hindra smittspridning.
Vi socialdemokrater vill framföra vårt varmaste tack till er alla,
men också betona att vi inte vill tillbaka till det som var innan.
Personalens förutsättningar måste förbättras kraftigt. Pandemin
har blixtbelyst vikten av en bättre personalpolitik, sjystare villkor
och högre löner för de som får vår stadsdels verksamhet att
fungera.
Vi socialdemokrater vill förstärka verksamhetsplan 2022 i EnskedeÅrsta-Vantör genom:
 Krav på god arbetsmiljö, rätt till heltid och fasta
anställningar vid upphandling. Den enskilde anställde ska
inte drabbas av att utföraren skiftar.
 Heltid ska vara norm och arbetstidens förläggning ska vara
sådan att det är möjligt att orka arbeta heltid oavsett vart i
livet medarbetaren befinner sig.
 Utveckla kompetensutbildning och handledning för
personalen. Efter pandemin krävs extra satsningar för
stärka personalen och där med kvalitén i verksamheten.
 Alla som arbetar med kontaktyrken ska också ha
arbetskläder.
 Språkkravet som ställs på medarbetare inom äldreomsorgen
ska vara detsamma inom LSS.
 Oavsett vad medarbetaren är anställd som ska det finnas
goda möjligheter till kompetensutveckling.
 Möjlighet för medarbetare som har specialkompetens inom
något område som inte ingår i anställningen ska där det är
lämpligt få möjlighet att använda sin specialkompetens.
Syftet skulle vara att medarbetaren under en period använda
sina kunskaper och förvaltningen får ta del av det.
 Konsulenter ska endast användas i nödfall.
 Ingen medarbetare ska behöva känna sig rädd på sin
arbetsplats. Hot och våld ska tas på största allvar och om
det inträffar ska medarbetaren snabbt få hjälp.
 För att minska sjukskrivningarna ska förvaltningen arbeta
förebyggande genom främjande insatser.
 Lokalvård som finns ska ske i stadens regi.
 Bemanningsenheter och förstärkningsteam med fast anställd
heltidspersonal i äldreomsorgen och barnomsorgen.
 Stärka och utveckla det systematiska jämställdhetsarbete
som initierades under förra mandatperioden.
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Yrkande
Hassan Jama m.fl. (V) yrkade
1. att avslå förslaget och återkomma med ett förslag till
verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets
reservation i kommunfullmäktige,
2. att återuppta stadsdelens strukturerade jämställdhetsarbete,
3. att lägga till indikator för arbetet med heltid som norm,
4. att återta parkskötsel i egen regi för att säkerställa en god
drift och skötsel av stadsmiljön, samt.
5. att därutöver anföra:
Ett Enskede-Årsta-Vantör för alla
Att stärka välfärden är en central del av Vänsterpartiets
budgetförslag för Stockholm. De som arbetar i välfärden ska inte
behöva oroa sig för nedskärningar, för få kollegor och orimliga
effektiviseringskrav. De ska känna att de har förutsättningar för att
göra sitt jobb på bästa sätt. För oss går vår gemensamma välfärd
före skattesänkningar och företagens intresse av att göra vinst på
våra skattepengar.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsbo ska också känna sig trygga i
sina bostadsområden. Därför måste vi fortsätta bekämpa det
gängvåld som ökat kraftigt i Stockholm i år. Det behövs fler poliser
som är lokalt förankrade ute i vår stadsdel, men även här spelar
välfärden en avgörande roll. På lång sikt, eftersom en bra skola,
möjligheten till ett jobb och att kunna få en bostad är avgörande för
att bekämpa framväxten av kriminalitet. Men även i det akuta läge
vi befinner oss i, där socialtjänsten måste få de resurser som krävs
för att hålla unga borta från gängen. Social utsatthet minskar i
jämlika samhällen därför är det prioriterat att stadsdelen arbetar
gemensamt för att nå målet om en jämlik stadsdel. Det
förebyggande sociala arbetet ska stärkas som ett led i att skapa ett
rättvist och tryggt samhälle.
Vänsterpartiets budgetförslag syftar till att visa att staden skulle
kunna styras på ett annat sätt.
Vi har en budget som sätter fokus på jämlikhet, jämställdhet och
klimatomställning och som syftar till att motverka diskriminering
och rasism. Alla barn i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel ska ha goda
och jämlika levnadsvillkor Ojämlikheten i barns uppväxtvillkor
måste brytas och barns rättigheter ska stärkas. Alla barn ska ha
tillgång till en kvalitativ pedagogisk verksamhet i såväl förskola
som skola. Socialtjänsten ska ha tillräckliga resurser att stödja de
barn som har behov av det. Och alla barn har rätt till en trygg
bostadssituation och god hälsa oavsett bakgrund.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel insatser inom socialtjänsten ska
präglas av ett brukarperspektiv och utgå från en tillit till
medarbetarna. Det finns inget utrymme för vinstjakt inom
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socialtjänsten, alla resurser ska gå till att utveckla och stärka
insatserna för de som har behov av dem.
Satsningar inom trygghetsarbetet ska vara långsiktiga och i första
hand vara inriktade på det förebyggande arbetet. Enskede-ÅrstaVantörs stadsdel ska arbeta långsiktigt tillsammans med
organisationer som har speciell kompetens, så som tjej- och
kvinnojourer, i arbetet mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck. Stadsdelen ska starta ett skyddat
boende för kvinnor med beroende och eller de som lever nära
gängkriminalitet i samarbete med socialnämnden att uppdras att
inrätta ett stödcentrum för personer som blivit utsatta för sexuella
övergrepp där det ska erbjudas ett sammanhållet stöd och
behandling. Resurser ska även finnas för uppsökande arbete och
utbildningsinsatser.
Förskola
Alla barn har rätt till en trygg och lugn förskolemiljö där de kan
utvecklas efter sina förutsättningar. Barngruppernas storlek
behöver minska och det behövs fler utbildade pedagoger och god
personalkontinuitet i förskolan. För att säkerställa verksamheternas
kvalitet och en god arbetsmiljö för barn och personal behövs därför
mer ekonomiska resurser. Ingen generell effektivisering utan all
utveckling skall vara väl underbyggd för sina specifika syften.
 Att driva och utveckla kommunala förskolor, pedagogisk
omsorg och erbjuda en allmän förskola
 Att alla barn som bor i stadsdelen har tillgång till kommunal
förskoleverksamhet i närområdet
 Att driva och utveckla integrationsförskolor
 Att tillhandahålla omsorg på kvällar, nätter och helger för
barn från ett till fem års ålder Till familjer med sådant
omsorgsbehov.
 Öka antalet kommunala förskolor för en likvärdig och
hållbar utveckling
 Pris- och lönekompensera med 3 procent
 Minska barngruppernas storlek i förskolan, med riktmärke
om max 12 barn i grupper 1–3 år och max 16 barn i
grupper 4–5 år samt höja personaltätheten i förskolan för
att garantera verksamhetskvaliteten
 Säkerställa förskollärarledd undervisning på samtliga
avdelningar
 Säkerställa att barn med särskilda behov får det stöd de
behöver
 Säkerställa att alla förskolor har väl fungerande rutiner
kring orosanmälan.
 Fortsätta arbetet med att sortera ut matavfall
 Öka andelen ekologisk och vegetabilisk mat i stadsdelens
förskolor
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Förebygga att miljöfarligt avfall uppstår
Fasa ut AVA.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri
Med tanke på att vi går en oroväckande framtid tillmötes och att vi
inte ser något som talar för att behoven inom individ- och
familjeomsorgen kommer att minska. Samtidigt nås vi av rapporter
om att barnfattigdomen ökar och att andelen orosanmälningar
gällande barn ökar.
Vi vet redan nu att pandemin drabbat särskilt socioekonomiskt
svaga familjer miljöer hårt. I detta läge krävs det en mer offensiv
budget för ekonomiskt bistånd och handläggning. För att förbättra
arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare
behöver arbetet med handlingsplanen fortsättas och fördjupas,
därför satsar vi i Vänsterpartiet på en förstärkning av det arbetet.
Det förebyggande arbetet gentemot unga lagöverträdare behöver
utökas och de sociala insatsgrupperna förstärkas.
Vänsterpartiet anser att det är av yttersta vikt att det inte avvaktas
med att göra placeringar av barn och ungdomar när behov finns
eller att göra för tidiga hemtagningar för att spara pengar. Vi vet
att flera olika placeringar är av ondo för de omhändertagna barnen
och ungdomarna medan en långsiktig placering oftast gynnar
denne.
Därför gör vi en satsning en satsning för att säkerställa
placeringar. Ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig
rättighet. Programmet mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck ska tillämpas och vi anser att
stadsdelen ska stärka insatserna mot våld i nära relationer.
 Anställa fler fältassistenter istället för att skära ned på
dessa.
 Utökat förebyggande arbete gentemot unga lagöverträdare
 Stärka arbetet med sociala insatsgrupper, anhörigstöd och
frivilliga samarbetssamtal.
 Stärka invånarnas tillgång till ungdomsmottagning. Utreda
var behovet av en till ungdomsmottagning i stadsdelen är
störst. Den befintliga ungdomsmottagningen ska fortsatt
vara i egen regi. Utöver satsning på att öka antalet pojkar
som besöker mottagningen ska mer insatser erbjudas med
anledning av unga tjejers psykiska ohälsa.
 Satsning på långsiktiga placeringar av barn och ungdomar.
 Förstärka arbetet mot vräkningar av barnfamiljer och
hemlöshet.
 Säkerställa kompetens och resurser på
Relationsvåldscentrum.
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Tillgodose behoven av träfflokaler i stadsdelsområdet där
brukaren bor.
Utveckla budget- och skuldrådgivning med fokus på ökad
tillgänglighet.

Barn, kultur och fritid
Fritidsverksamheter och parklekar är viktiga kompensatoriska
verksamheter som erbjuder alla barn och unga en meningsfull fritid
och stärker viktiga skyddsfaktorer och de ska arbeta nära andra
förebyggande verksamheter så som fältassistenter. Verksamheterna
ska ha generösa öppettider och förutsättningar till ett gott
samarbete med närliggande verksamheter i staden så som
förskolor, skolor, socialtjänsten, ideella verksamheter och
kulturinstitutioner.
Parklekar och fritidsgårdar är mötesplatser med närvarande och
trygga vuxna förebilder som spelar en viktig roll i det
trygghetsskapande arbetet som kan utvecklas ytterligare med rätt
resurser. Särskilt prioriterade grupper i det uppsökande arbetet på
fritidsgårdar och parklekar är därför flickor, nyanlända, hbtqpersoner och personer med normbrytande funktionalitet eller
funktionsnedsättning.
Delaktighet och brukarperspektiv ska genomsyra verksamheterna.
Stadens kultursekreterare är en viktig del i det förebyggande
arbetet och har fortsatt uppdrag att vara stadsdelsnämndens
samordningsfunktion avseende kultur i nära samverkan med
civilsamhällets organisationer. Det är prioriterat att erbjuda
meningsfull fritid till stadsdelens alla barn och unga, för detta krävs
bland annat kontinuerlig och planerad verksamhet, dialog och
samverkan med lokala ungdomsorganisationer, till exempel
ungdomsråd, samt ett utvecklat jämställdhetsarbete.
Stadsdelsnämnden ska bidra till förutsättningarna för att ett
levande kultur- och föreningsliv bland stockholmarna har en lokal
förankring.
 Utveckla samverkan mellan verksamhetsområdet och
socialtjänsten med fokus på det förebyggande arbetet.
 stödja nattvandrande föräldrar och andra liknande
trygghetsskapande ideella krafter.
 Arbeta med lokalt demokrati- och utvecklingsarbete med
utgångspunkt i de framtagna lägesbeskrivningarna.
 Anpassa stadelens öppna mötesplatser och
fritidsverksamheter till dagens ungas behov och
levnadsmönster, med särskilt fokus på unga flickor.
 Genom fritidsverksamheterna erbjuda avgiftsfria
lovaktiviteter i nära samarbete mellan stadsdelsnämnden,
utbildningsnämnden, kulturnämnden samt stadens fria
kulturaktörer.
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Yrkande
Tobias Karlsson (SD) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut
Beslutsgång
Ordföranden Gustav Johansson (M) ställde först de fyra yrkandena
Veronica Palms m.fl. (S) yrkande, Hassan Jamas m.fl. (V)
yrkande, Tobias Karlssons (SD) yrkande och Gustav Johansson
m.fl. (M), Urban Rybrink (L), och Ola Gabrielson (MP) yrkande
mot varandra och fann att nämnden beslutade i enlighet med Gustav
Johanssons m.fl. förslag.
Reservationer
Veronica Palm m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande.
Hassan Jama m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande.
Tobias Karlsson (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande.
Tilläggsyrkande
Veronica Palm m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V) yrkade
1. att delvis godkänna förvaltningens förslag till
verksamhetsplan 2022,
2. att till verksamhetsplanen föra en ambition om ökad
polisnärvaro i vårt område, exempelvis genom en
närpolisstation,
3. att till verksamhetsplanen föra ett arbete med ökat
valdeltagande i våra eftersatta områden, exempelvis genom
valambassadörer,
4. att till verksamhetsplanen föra ett ökat stöd till det lokala
föreningslivet genom en föreningssamordnare på heltid samt
avsätta en Föreningsmiljon för föreningar att söka medel ur,
samt
5. att därutöver anföra:
Vi, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, är
likt många medborgare djupt oroade över det våld som präglar
delar av vår stad och drabbar vissa av våra medborgare. Vi är väl
medvetna om att det enda sättet att långsiktigt knäcka
kriminaliteten är att stoppa rekryteringen genom att bryta
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segregationen. Ökad jämlikhet är nyckeln till framgång. Skolan är
helt central för att utjämna barns livsvillkor och möjligheter till ett
gott liv i trygghet.
Samtidigt krävs akuta åtgärder för att bryta trenden här och nu.
Därför är vi tre partier överens om att vår del av staden behöver
ökad polisnärvaro. Vi ser det som helt rimligt att
stadsdelsförvaltningen arbetar för att få till stånd en fast närpolis,
som lokaliseras i den del av vår stadsdel där det öppna våldet och
drogförsäljningen drabbar medborgarna hårdast.
Vidare är vi överens om att demokratin behöver fördjupas.
Valdeltagandet mellan olika stadsdelar i vårt område skiljer sig upp
emot fyrtio procentenheter. För att utjämna möjligheten till makt
och inflytande bör stadsdelsförvaltningen genomföra ett aktivt
arbete. Fler i våra eftersatta områden måste ges förutsättningar att
nyttja sin rösträtt. De valambassadörer som fanns vid förra valet
gav den effekten och vore ett välkommet tillskott för att bryta
ojämlikhet.
Avslutningsvis vill vi peka på föreningslivets kraft och förmåga att
bidra till att ett samhälle håller ihop och att människor möts. Under
pandemin drabbades föreningslivet hårt och redan innan brottades
många med knappa resurser och svårt att få stöd. För att dra nytta
av föreningslivet som denna långsiktigt hållbarhetsskapande resurs
det är så vill vi att stadsdelsförvaltningen har en
föreningssamordnare anställd på heltid och i budgeten avsätter en
miljon kronor i föreningsstöd.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom socialdemokraternas och
vänsterpartiets gemensamma yrkande.
Fortsatt beslutsgång
Ordförande Gustav Johansson (M) ställde därefter Veronica Palms
m.fl. (S) och Hassan Jamas m.fl. (V) tilläggsyrkande mot sitt eget
m.fl. yrkande och fann att nämnden beslutar i enlighet med hans
eget m.fl. förslag.
Reservation
Veronica Palm m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V) reserverade sig
mot beslutet till förmån för sitt gemensamma tilläggsyrkande.
Särskilt uttalande
Ola Gabrielson (MP) och Hassan Jama m.fl. (V) lämnade ett
gemensamt särskilt uttalande:
Valinformation
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Årets Verksamhetsplan för stadsdelen anger under rubriken Agenda
2030 följande mål:
“Förvaltningen kommer också att informera nationella minoriteter
om deras rättigheter i olika kanaler. För att utveckla arbetet
ytterligare deltar förvaltningen i ett stadsövergripande nätverk för
nationella minoriteter.” (s 88)
Specifikt under det kommande valåret skulle vi önska att
förvaltningen, för att höja valdeltagandet i de områden inom
stadsdelen som historiskt haft lägre valdeltagande, aktivt och riktat
ser till att invånarna nås av grundläggande valinformation. Skriftlig
information på aktuella språk bör finnas tillgänglig på
förvaltningens reception, på Medborgarkontoret, på biblioteken,
och på förskolor, äldreboenden, och andra situationer där
förvaltningen möter invånarna. Medborgarkontorets personal bör
aktivt arbeta för att informationen sprids.
Informationen bör kortfattat belysa Sveriges statsskick, varför det
är tre olika val på samma dag, vilka olika partier som finns och hur
invånarna kan få mer information om deras program, datum för
valet, vem som har rösträtt, och procedur för att ge sin röst
(inklusive förhandsröstning). Speciellt ska informationen belysa att
medborgarskap krävs för val till Riksdagen men inte till kommun
och region.
Det är viktigt att invånarna förstår att valet är gratis och frivilligt,
att ingen behöver berätta vem den röstar på eller ens att den röstat,
men att det är en medborgerlig plikt att rösta. Vi önskar att både
män och kvinnor röstar i hög grad.
Informationen kan organiseras tillsammans med andra stadsdelar,
och möjligen med hjälp av lokala föreningar. Särskild vikt ska
läggas vid att informationen ska vara faktamässig, neutral och inte
favorisera något politiskt parti.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom miljöpartiets och vänsterpartiets
gemensamma särskilda uttalande.
Särskilt uttalande
Tobias Karlsson (SD) lämnade ett särskilt uttalande:
Ett förslag till verksamhetsplan och budget för Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsnämnd i linje med majoritetens budget i
kommunfullmäktige har inkommit till stadsdelsnämnden.
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Sverigedemokraterna har presenterat en egen budget i
kommunfullmäktige där vi redovisar vår syn på hur verksamheten
för Stockholms stad bör prioriteras och hänvisar därför till denna
för en utförligare beskrivning.
Inledning
Vi vill börja med att tacka förvaltningen för ett utmärkt arbete
under året.
För oss Sverigedemokrater är trygghet, välstånd och demokrati som
är baserad pa° en stark folklig solidaritet och sammanhållning
viktigt för det svenska samhället. Att all offentlig makt i Sverige ska
utgå° från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas
principer. Därför är decentraliserade beslut ofta att föredra i
kommuner. Att många av människorna i respektive stadsdel
verkligen känner sina förtroendevalda och vet vad de står för ser vi
som en fördel. Det är en av de viktigaste anledningarna till att vi
anser att förvaltningen och nämnden inom respektive stadsdel fyller
en viktig funktion för Stockholms Stad.
Förskola
Vi Sverigedemokrater är glada över att vi har många väldigt väl
fungerande förskolor i vår stadsdel. Vi är också positiva till att
majoriteten och förvaltningen lyfter upp språkutveckling och
rörelse som två centrala aktiviteter i förskolan. För oss är det
viktigt att förskolan är fri från politiskt ideologiska dogmer utan
vetenskaplig evidens. Vi ställer oss därför frågande till
deklarationen om att förskolan skall ha ett ”Icke diskriminerande
normkritiskt perspektiv”. Självklart är det så att förskolorna är och
skall vara icke diskriminerande. Vi menar att det är en väl
etablerad norm i vårt samhälle att vi inte diskriminerar någon på
våra förskolor. Det finns inget normkritiskt i det. Frågan, som
förblir obesvarad, är vilka normer i förskolan är det som
majoriteten anser att vi ska vara kritiska till?
Social omsorg
Det är oroväckande att belastningen på förvaltningen är hård vad
gäller social omsorg för barn och unga. Det gäller verkligen att den
planerade omorganisationen för delar av
myndighetsutövningen leder till att tid för barn och unga frigörs
och inte tvärt om. Eftersom förvaltningen är viktig i det preventiva
arbetet mot gängkriminalitet ser vi positivt på att samarbetet med
polisen ska intensifieras. Vi anser att det vore önskvärt att en
socialsekreterare sitter med varje gång en ungdom i vår stadsdel
sitter på förhör hos polisen när han/hon är misstänkt för en
kriminell gärning.
För att uppnå sammanhållning i vårt samhälle är det viktigt att
förebygga så att utanförskap inte går i arv från föräldrar till barn.
Vi anser därför att förvaltningens aktivitet som riktar sig mot
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gymnasieungdomar till arbetslösa föräldrar är lovvärd.
Äldrevården är en prioriterad verksamhet för oss
Sverigedemokrater. De människor som har lagt hela sitt arbetsliv
på att bygga ett bättre Sverige har också rätt till en värdig
ålderdom. Det är ett bra initiativ att vi i vår stadsdel ska erbjuda
dagliga sociala aktiviteter och utevistelse på våra vård- och
omsorgsboenden.
Verksamhetsområde 1.1 – människor är självförsörjande och
vägen till arbete svenskkunskaper är kort
Eftersom vår stadsdel har relativt låg arbetslöshet anser vi att det
borde finnas tid och resurser att lägga på de personer som under
lång tid har varit beroende av ekonomiskt bistånd. Vår stadsdel har
en historia av alltför många långtidsarbetslösa. Vi efterfrågar en
intern utvärdering i stadsdelsförvaltningen av Jobbtorg. Det är
viktigt att vi har underlag som kan visa om våra jobbskapande
aktiviteter ger effekt. Sverigedemokraterna anser att det finns skäl
att misstänka strukturella anledningar till långtidsarbetslösheten i
stadsdelen.
Den naturliga och vardagliga kontakten med det svenska språket
saknas i många invandrares vardag. Det är en anledning till att
kunskaperna i svenska behöver förbättras för dem. Med högre krav
på kunskaper i svenska för befolkningen med utländsk bakgrund i
stadsdelen skulle vägen till självförsörjande kunna vara betydligt
kortare. Vi ser gärna att bättre åtgärder inom detta område
implementeras. Det vore bra för stadsdelen med en begränsad
inflyttning av ytterligare utrikesfödda människor till våra utsatta
och segregerade områden. I så fall skulle det kunna bli lättare att
leva upp till målet om att vägen ska vara kort till arbete och
kunskaper i svenska.
Verksamhetsområde 1.2 – trygg, säker och välskött stad att bo och
vistas i
Sverigedemokraterna anser att Stockholms ska vara tryggt, helt och
rent. Vi är positiva till att ökad trygghet och trivsel i
stadsdelsområdet är en högt prioriterad fråga för förvaltningen.
Samverkan med polis, fält, skola och andra aktörer i närområdet är
bra under förutsättning att det leder till ökad effektivitet vad gäller
det brottsförebyggande arbetet.
I flera avseenden är vår stadsdel tyvärr otrygg. Områdena
Gullmarsplan och Rågsved är särskilt problematiska. Enligt vår
mening har polisen varit alltför långsamma med att installera
övervakningskameror, samtidigt som förvaltningen kunde ha varit
bättre på att påskynda den processen.
Tryggheten för unga har minskat i det avseendet att antalet
orosanmälningar har ökat (ca 5000st år 2020). I den nationella
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trygghetsundersökningen (2017 - 2018) är det drygt 30% av
invånarna i vår stadsdel som känner sig otrygga eller som avstår
ifrån att gå ut sent på kvällen. Anmälningarna av allvarliga hot har
ökat markant, både i årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet. Andelen
flickor som uppger att de blivit utsatta för sexualbrott har ökat. Det
har även skett en ökad rapportering av våldtäkter. Även om
resultaten från denna enkät är på övergripande nivå för hela
Stockholms Stad finns anledning för vår stadsdel att ta dessa
problem på största allvar. Antalet anmälda sexualbrott ligger
fortfarande på en alldeles för hög nivå, med cirka 1 anmält
sexualbrott per 500 invånare för år 2019 i vår stadsdel (BRÅ
statistikdatabas). Eftersom det nästan alltid är kvinnor som anmäler
ett sexualbrott så innebär det att nästan 1 av 200 kvinnor i vår
stadsdel anmäler ett sexualbrott varje år, vilket är synnerligen
allvarligt.
De senaste fem åren har 98 dött och 192 skadats i 616 skjutningar i
Stockholmsregionen. Under samma period har vi i vår stadsdel 5
döda och 16 skadade (varav 9 skadade enbart i området
Hagsätra/Rågsved) i 32 skjutningar (källa: DN 10 dec 2021).
Skjutningar är ett mycket stort samhällsproblem som i väldigt hög
grad bidrar till att öka otryggheten bland våra invånare. Tyvärr har
varken det vänsterliberala regeringsunderlaget i riksdagen eller
den grönblå majoriteten i Stockholms stad kunnat hantera detta
problem på ett tillfredsställande sätt.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) lämnade ett ersättaryttrande:
Enskede-Årsta-Vantör är en rik stadsdel. Rik på kultur, föreningsliv
och grönområden. Här finns tillgång till natur och närhet till
vatten. Men det finns också stora skillnader mellan människors
livsvillkor. Pandemin har fördjupat skillnaderna i Stockholm. Med
Feministiskt initiativs budgetförslag stadsdelsnämndernas ekonomi
förstärkts inom samtliga områden. Förskolan förstärkts med 156
miljoner, barn kultur och fritid med 47 miljoner och stöd och
service till personer med funktionsnedsättning 57 miljoner.
Socialtjänsten får en förstärkning med 98 miljoner. Den grönblå
majoritetens generella effektiviseringar hade strukits. Feministiskt
initiativ har en annan inriktning i politiken och presenterar i
samband med verksamhetsplanen 2022 ett antal förslag på hur vi
hade prioriterat nämndens verksamhet och hänvisar i övrigt till
Feministiskt initiativs budgetförslag för 2022.
Unga och personer som står redan innan stod långt ifrån
arbetsmarknaden har fått en svårare situation på arbetsmarknaden
under pandemin. Utvärderingen av Stockholmsjobben genomförd
av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
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utvärdering (IFAU) har visat goda resultat. Vi vill öka antalet
Stockholmsjobb för stadsdelen, med särskilt fokus på kvinnor.
Utöver detta vill vi ge uppdrag att undersöka möjligheten att ingå
samverkan med sociala företag inriktade på kvinnor långt ifrån
arbetsmarknaden, som exempelvis Yalla Trappan. Fler ungdomar
ska få möjlighet till feriejobb. Tyvärr har den grönblå majoriteten
halverat antalet feriejobb som erbjuds i Enskede-Årsta-Vantör, från
1600 platser under rödgrönrosa styre till dagens 800 platser. Vi vill
öka antalet feriejobb i stadsdelen.
Mäns våld mot kvinnor. Många som lämnar våld står inför stora
och komplexa processer som uppstår i samband med
uppbrottsprocessen, det kan handla om att säkra sin egen
försörjning, att ordna nu barnomsorg, bostad- och
försäkringsfrågor och inte minst vård och behandling. Med
Feministiskt initiativs budgetförslag till stadsdelsnämnderna hade
relationsvåldsteamet liksom relationsvåldscentrum sydost förstärkts
och en ny typ av insats hade införts, relationsvåldslotar som stöttar
kvinnan genom under och efter uppbrottsprocessen.
Äldreomsorgen, förskolan och socialtjänsten är centrala
verksamheter för stadsdelarna, och har under covid-19-pandemin
varit synnerligen påverkade. Pandemin har både visat den viktiga
roll som den kommunala verksamheten spelar i stockholmarnas
vardag, men också hur decennier av politiska nedskärningar och
besparingar skapat en ohållbar situation. En redan ohållbar och
stressfull situation har därmed fördjupats under pandemin.
Sjukfrånvaron har av förklarliga skäl ökat drastiskt, vilket har lett
till att skenande kostnader för inhyrd personal har ökat inom
framförallt socialtjänst. Enskede-Årsta-Vantör har tidigare dragits
med stora konsultkostnader och situationen får inte cementeras
återigen.. Vi kommer alltid vara i behov av vikarier på grund av
sjukdom. Exempelvis vill vi se hur vi utifrån lärdomar från
pandemin att likt inom äldreomsorgen skapa bemanningsenheter
för också förskolan, med tillsvidareanställd personal för att täcka
behovet av vikarier inom förskola. Arbetskläder och arbetsskor är
även något som ska garanteras till förskolans personal. Vidare
handlar arbetet om att fortsätta arbete för heltid som norm för att få
bort ofrivilliga deltider, vilket idag saknas i nämndens
verksamhetsplan.
Det är nio månader kvar till valet och är det viktigt att vi i tid
involverar stadsdelens medborgare i arbetet att öka valdeltagande
och att vi återigen genomför arbetet med valambassadörer. I
Rågsved höjdes valdeltagandet och kan härledas till idogt arbete
från förvaltning och civilsamhället. Vi vill även se ett särskilt
föreningsbidrag för kvinnoorganisationer för att stärka
egenmakten. Fler kvinnor behöver få sina röster hörda och genom
att utveckla ma°lgruppsanpassad information om demokratiska
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processer och sto¨dja flickor och kvinnors organisering kan vi göra
det.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/799-1 Tjänsteutlåtande: Verksamhetsplan 2022
för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
 EÅV 2021/799-1.1 Verksamhetsplan 2022 för EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd
 EÅV 2021/799-1.2 1.1 Bilaga 1 - Blankettsett SDN14
 EÅV 2021/799-1.3 1.2 Bilaga 2 - Plan för upphandling 2022
 EÅV 2021/799-1.4 1.3 Bilaga 3 - Ansökan om
budgetjusteringar för särskilda ändamål
 EÅV 2021/799-1.5 1.3.1 Bilaga 3.1 - Växtbäddar med
Biokol - Ansökan klimatinvesteringsmedel
 EÅV 2021/799-1.6 1.3.2 Bilaga 3.2 - Belysning-Ansökan för
trygghetsmedel
 EÅV 2021/799-1.7 1.4 Bilaga 4 - Investeringsönskemål
Parkinvestering
 EÅV 2021/799-1.8 1.5 Bilaga 5 - Prisbilaga 2022
 EÅV 2021/799-1.9 1.6a Bilaga 6a - Ansökan
kompetensutveckling Språksatsning äldreomsorg 2022
 EÅV 2021/799-1.10 1.6b Bilaga 6b - Ansökan
kompetensutveckling Språksatsning förskola
 EÅV 2021/799-1.11 1.7 Bilaga 7 - System för internkontroll
2022
 EÅV 2021/799-1.12 1.8 Bilaga 8 - Väsentlighets- och
riskanalys samt internkontrollplan 2022
 EÅV 2021/799-1.13 1.9 Bilaga 9 - Strategi för
kompetensförsörjning
 EÅV 2021/799-1.14 1.10 Bilaga 10 - Lokal handlingsplan
mot våldsbejakande extremism Enskede-Årsta-Vantör 2022
 EÅV 2021/799-1.15 2. Riktlinjer för resor i tjänsten
 EÅV 2021/799-1.16 3. Signerat MBL-protokoll avseende
verksamhetsplanen 2022
 EÅV 2021/799-2 Ändringsblad till Verksamhetsplan 2022
för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
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§6
Föreningsbidrag verksamhetsår 2022
Verksamhetsstöd och aktivitetsstöd
EÅV 2021/858

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förslag till fördelning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet syftar till att fördela föreningsstöd i form av både
verksamhetsstöd och aktivitetsstöd till föreningar inom EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsområde. Fördelning av bidragen sker utifrån
en sammanvägning av flertalet faktorer.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd beviljar föreningsbidrag i sin helhet till två
föreningar och delvis till 26 föreningar på sammanlagt 722 000
kronor.
Vidare föreslår stadsdelsförvaltningen avslag på ansökan från en
förening utifrån nämndens riktlinjer avseende föreningsbidrag.
Yrkande
Tobias Karlsson (SD) yrkade
1. att avslå Somaliska kulturföreningen ansökning, samt
2. att därutöver anföra:
Över de senaste decennierna har segregationen ökat dramatiskt,
vilket påverkat hela samhället och inte enbart de individer som
lever i utanförskap. Det är Sverigedemokraternas bestämda
uppfattning att denna utveckling måste vändas för att i stället se
samhällsgemenskapen öka.
Utifrån ovanstående utgångspunkt är det uppenbart för oss att
kommunen måste upphöra att finansiera segregerande
sammanslutningar. Etniskt grundade minoritetsföreningar är ett av
de främsta exemplen på sådana sammanslutningar. Dessa
föreningar har som syfte att i första hand bejaka andra identiteter
än den svenska, och skapa sammanhang där den svenska kulturen
är bortprioriterad till förmån för andra kulturer. Att i detta fall ge
ekonomiskt stöd till en organisation som per definition är
segregerande, då medlemskap är grundat på etnisk tillhörighet, är
enligt oss fel väg att gå.
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Sverigedemokraterna anser att i den mån som integrationsinsatser
genomförs bör de verkställas av aktörer med anknytning till det
svenska majoritetssamhället. Risken är annars segregationen i
Stockholms stad förvärras.
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 2021/858-31 Tjänsteutlåtande: Föreningsbidrag
verksamhetsår 2022
 EÅV 2021/858-31.1 Riktlinjer för föreningsbidrag EnskedeÅrsta-Vantör
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§7
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
delegationsordning
Tillägg och ändringar i delegationsordningen
EÅV 2020/108

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förslag
till uppdatering av delegationsordningen.
Delegationsordningen gäller från och med den 17 december
2021.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ger
stadsdelsdirektören i uppdrag att enligt 7 kap. 5 §
kommunallagen (2017:725) besluta på nämndens vägnar i
beslutspunkterna 6.4, 8.9, 8.10, 8.12-8.16, 8.20, 8.46, 9.34,
10.14 och 12.45. Besluten ska anmälas i enlighet med vad
som framgår i delegationsordningen.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd överlåter enligt 7
kap. 6 § kommunallagen (2017:725) åt stadsdelsdirektören
att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att
besluta i stadsdelsdirektörens ställe i beslutspunkterna 6.4,
8.9, 8.10, 8.12-8.16, 8.20, 8.46, 9.34, 10.14 och 12.45.
Stadsdelsdirektörens beslut om vidaredelegering ska
anmälas till nämnden.
Sammanfattning av ärendet
En delegationsordning är ett levande dokument som behöver
uppdateras regelbundet. Delegationsordningen uppdaterades senast i
april 2021.
Sedan senaste uppdateringen har behov av ytterligare tillägg och
ändringar uppkommit. Förvaltningen föreslår att de föreslagna
tilläggen och ändringarna genomförs och gäller från och med den
17 december 2021.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2020/108-20 Tjänsteutlåtande: Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnds delegationsordning
 EÅV 2020/108-20.1 Delegationsordning Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsnämnd 2021-12-17 - markerade ändringar
och tillägg
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§8
Förordnande att begära handräckning enligt 43 § 1 st. 2
p. LVU
Handräckning för att verkställa beslut om vård eller
omhändertagande enligt LVU
EÅV 2021/832

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd förordnar nedan
namngivna tjänstepersoner rätt att enligt 43 § 1 st. 2 p. lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
inom nämndens ansvarsområde, begära handräckning av
Polismyndigheten och, i särskilda fall, Kriminalvården.
2. Besluten ska anmälas till Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnds sociala delegation. Sociala delegationens
protokoll anmäls därefter till stadsdelsnämnden.
3. Tidigare förordnanden enligt 43 § 1 st. 2 p. lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga upphör att
gälla.
Avdelning Social omsorg barn och unga
Avdelningschef Jeanette Holmqvist, enhetschefer Katarina Elfving,
Sandra Rosquist, Helena Steen, Jone Källsäter och Jenny
Johansson, tillförordnad enhetschef Ann-Christine Gullans,
biträdande enhetschefer Lisa Björlin, Malin Lindgren, Louise
Carlström, Eva Mowitz, Carola Flink, Ann Lasses, Sofia Slotte och
Lisa Päviö.
Avdelning Social omsorg vuxen
Enhetschefer Tobias Nilsson och Malin Sagman, biträdande
enhetschefer Marianne Ahrnfelt, Jeanette Karlsson, Tony Leü och
Andrea Johansson Saarinen.
Gruppledare och socialsekreterare vid socialjouren
Ann Dahlgren, Daniel Colegate, Elisabet Lundqvist, Lis-Mari
Boija, Sanna Eriksson, Fnda Allertz, Maria Larsson, Inga-Lill
Renhorn Källgren, Lena Wedberg, Feryal Lövström, Liliana
Pellegrino, Martm Karlsson, Anna-Stina Wilhelmsson, Mira
Fargallo-Dillner, Ida Carnesten, Inger Asebo, Mait Fredlund,
Liselotte Tronders, Oskar Williamsson, Idil Magan, Fanny
Hällberg, Julia Pettersson, Carl-Johan Kvist, Eva Thomasson,
Millicent Reyes, Marimba Roney, Helena Sten, Lena Svärd, Maria
Rangdag, Julia Falk Nordberg, Kim Trosell, Anne-Catrine Jonsson,
Mohamud abdi Osman och Ylva Engelbrektsson.
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Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden kan begära hjälp av Polismyndigheten och, i
särskilda fall, Kriminalvården för att genomföra beslut om vård
eller omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta kallas för
handräckning.
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
ger namngivna tjänstepersoner rätt att begära handräckning i
nämndens ställe enligt 43 § 1 st. 2 p. LVU.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/832-1 Tjänsteutlåtande: Förordnande att begära
handräckning enligt 43 § 1 st. 2 p. LVU
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§9
Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen och
brottsdatalagen för Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd
Entledigande och utnämning av dataskyddsombud
EÅV 2021/959

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd entledigar Emma
Ekelund som dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen (2016/679) och brottsdatalagen
(2018:1177) från och med den 1 januari 2022.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd utser Micaela
Caldegren till dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen (2016/679) och brottsdatalagen
(2018:1177) från och med den 1 januari 2022.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i
uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud till
Integritetsskyddsmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet
En omfördelning av arbetsuppgifter har skett inom Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsförvaltning som innebär att Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsnämnd behöver utse ett nytt dataskyddsombud
enligt dataskyddsförordningen (2016/679) och brottsdatalagen
(2018:1177).
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden entledigar Emma
Ekelund som dataskyddsombud och utser Micaela Caldegren som
dataskyddsombud från och med den 1 januari 2022. Vidare föreslår
förvaltningen att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
anmäla nytt dataskyddsombud till Integritetsskyddsmyndigheten.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/959-1 Tjänsteutlåtande: Dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen och brottsdatalagen för EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd
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§ 10
Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS för kvartal 3 år 2021
EÅV 2021/728

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger förvaltningens
redovisning av rapporteringen till IVO av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2021 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden fattar beslut om insatser till enskilda invånare
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd till vissa
funktionshindrade (LSS).
Enligt SoL och LSS ska kommuner redovisa de gynnande beslut om
insatser enligt respektive lagstiftning som inte har kunnat
verkställas inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO). Rapporteringsskyldigheten gäller även
tidigare rapporterade ärenden som ännu inte har verkställts under
närmast föregående kvartal.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning redovisar kvartalsvis
till stadsdelsnämnden de ej verkställda besluten som förvaltningen
rapporterat till IVO.
Under det tredje kvartalet 2021 har 37 stycken beslut om insatser
från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inte verkställts inom
tre månader. Det berodde främst på att brukaren tackat nej till
erbjudande om insats.
Sammanlagt har tre personer tackat nej till erbjudanden om insatser
på grund av covid-19.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/728-1 Tjänsteutlåtande: Rapportering till IVO av
ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2021
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§ 11
Remiss av Promemorian En förbättrad
förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och
producenter
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1390
EÅV 2021/948

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Miljödepartementet har tagit fram förslag på nya regler om
producentansvar för förpackningar. Förslaget innebär dels att
producentansvaret utökas och blir tydligare och dels att kommunen
kommer att ta över delar av det operativa ansvaret på
producentansvarsorganisationernas bekostnad. Förslaget ska enligt
miljödepartementets bedömning leda till en ökad och bättre
återvinning där fler sorterar rätt. Detta ska bidra till att Sverige
uppfyller EU:s återvinningsmål.
Enligt det nya förslaget ska återvinningsstationerna avskaffas och
ersättas med att alla hushåll får fastighetsnära insamling för de
vanligaste förpackningsslagen – kartong, papper, plast, färgat och
ofärgat glas, metall. Verksamheter som inryms i flerbostadshus och
delar avfallsutrymme med hushållen får samsortera sitt avfall med
hushållen.
För att möjliggöra en fastighetsnära insamling för alla kommer
ansvaret för insamlingen från hushållen att flyttas över till
kommunerna. Kommunen kommer även få ansvara över nya
lättillgängliga insamlingsplatser, där hushållen kan lägga
skrymmande förpackningar och mer ovanliga förpackningsslag,
t.ex. trä och textil. Vidare föreslås att förpackningar ska kunna
sorteras i utomhusmiljöer där det uppstår mycket
förpackningsavfall, t.ex. vid mobila kök. Också detta kommer i
kommunerna ansvara för. Kommunens nya uppdrag ska finansieras
fullt ut av producentansvarsorganisationerna, genom att de betalar
in en avgift till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket kommer sedan
att beräkna vilken ersättning kommunerna ska ha och betala ut
denna kvartalsvis genom Kammarkollegiet.
Allt förpackningsavfall som kommunen samlar in ska sedan
överlämnas till producentansvarsorganisationerna för återvinning.
I förslaget framgår också att mottagningsplatser för
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verksamheternas förpackningsavfall ska anordnas i varje kommun.
Verksamheter kommer där kunna lämna sitt avfall utan kostnad
oavsett mängd eller frekvens. Mottagningsplatserna ska skötas av
en producentansvarsorganisation.
Förvaltningen ser många fördelar med det remitterade förslaget,
framför allt att det innebär en förbättrad service till invånarna som
nu får lättare att källsortera. Detta i sin tur bör bidra till en ökad
återvinning, vilket är i linje med Stockholm stads miljöprogram.
Förslaget kan också leda till minskad nedskräpning, vilket är ett
prioriterat mål för förvaltningen.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/948-4 Tjänsteutlåtande - Remiss av Promemorian
En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för
kommuner och producenter
 EÅV 2021/948-1.1 Remissunderlag: Promemorian En
förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner
och producenter
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§ 12
Stadsdelsdirektörens information
Stadsdelsdirektör Anders Carstorp informerade om följande:
Covid-19
I och med att läget gällande pandemin har försämrat så har stadens
stadsdelarsförvaltningar, förvaltningar och bolag uppmanats att se
över och förstärka bland annat sin beredskap för att begränsa
smittspridningen och underlätta för vaccination.
Nämnden tackade för informationen.
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§ 13
Anmälningsärenden
EÅV 2021/2

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger
anmälningsärendena till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m., dnr EÅV
2021/2
B. Delegationsbeslut
C. Protokoll från pensionärsrådet 2021-12-13
D. Protokoll från funktionshinderrådet möte 2021-12-10
E. Protokoll från förvaltningsgruppen 2021-11-30 och 2021-12-07
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/2-17 Förteckning över inkomna protokoll,
skrivelser, delegationsbeslut m.m. 211214
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§ 14
Nämndens frågor
Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd uppdrar till förvaltningen
att bereda skrivelserna nedan och återkomma till nämnden med
svar.
Inkomna skrivelser och frågor:
Veronica Palm m.fl. (S), Hassan Jama m.fl. (V) och Lisa Palm (Fi)
lämnade skrivelsen "Skrivelse om indragna uppföljningar av barn
under pandemin".
Veronica Palm m.fl. (S), Hassan Jama m.fl. (V) och Lisa Palm (Fi)
lämnade skrivelsen "Skrivelse om att öppna ett fritidsbibliotek i
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel".
Veronica Palm m.fl. (S), Hassan Jama m.fl. (V) och Lisa Palm (Fi)
lämnade skrivelsen "Skrivelse om handlingsplanen för förbättrad
arbetssituation för förskolelärare och barnskötare".
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§ 15
Borttagen på grund av sekretess
EÅV 2021/981

Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/981-4 15. Överflyttning av vårdnad till särskilt
förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Protokoll nr 14/2021
Sida 47 (52)
2021-12-16

§ 16
Borttagen på grund av sekretess
EÅV 2021/981

Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/981-2 16. Nedläggning av faderskapsutredning
enligt 2 kap. 7 § FB
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§ 17
Borttagen på grund av sekretess
EÅV 2021/981

Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/981-3 17. Nedläggning av faderskapsutredning
enligt 2 kap. 7 § FB
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§ 18
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 3 december
och 9 december 2021.
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§ 19
Borttagen på grund av sekretess
Godkännande av förförfrågningsunderlag
EÅV 2021/1007

Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/1007-1 Tjänsteskrivelse: Upphandling av
parkskötsel, renhållning och vinterväghållning i Enskede,
Årsta och Vantör
 EÅV 2021/1007-1.1 1. Förlaga till upphandlingskontrakt
 EÅV 2021/1007-1.2 2. Administrativa Föreskrifter 2021-1118 ver.1.1
 EÅV 2021/1007-1.3 3. Funktions- och utförandebeskrivning
 EÅV 2021/1007-1.4 4a. Mängdförteckning Enskede 2021
 EÅV 2021/1007-1.5 4b. Mängdförteckning Årsta 2021
 EÅV 2021/1007-1.6 4c.Mängdförteckning Vantör 2021
 EÅV 2021/1007-1.7 4d. Prislista tilläggsarbeten och
timkostnader Enskede 2021-12-03
 EÅV 2021/1007-1.8 4e. Prislista tilläggsarbeten och
timkostnader Årsta 2021-12-03
 EÅV 2021/1007-1.9 4f. Prislista tilläggsarbeten och
timkostnader Vantör 2021-12-03
 EÅV 2021/1007-1.10 5a.
Mängdförteckningskarta_Park_Enskede_23_11_21
 EÅV 2021/1007-1.11 5b.
Mängdförteckningskarta_Park_Vinter_Enskede_23_11_21
 EÅV 2021/1007-1.12 5c.
Mängdförteckningskarta_Park_Årsta 2021-11-23
 EÅV 2021/1007-1.13 5d.
Mängdförteckningskarta_Park_Vinter_Årsta 2021-11-23
 EÅV 2021/1007-1.14 5e.
Mängdförteckningskarta_Park_Vantör_23_11_21
 EÅV 2021/1007-1.15 5f.
Mängdförteckningskarta_Park_Vinter_Vantör_23_11_21
 EÅV 2021/1007-1.16 5g. park_legend_area
 EÅV 2021/1007-1.17 5h. park_legend_line
 EÅV 2021/1007-1.18 5i. park_legend_symbol
 EÅV 2021/1007-1.19 6a. Anläggningar Enskede
 EÅV 2021/1007-1.20 6b. Anläggningar Årsta
 EÅV 2021/1007-1.21 6c. Anläggningar Vantör
 EÅV 2021/1007-1.22 8. Gemensamma miljökrav för
entreprenader 2018
 EÅV 2021/1007-1.23 9 Särskilda kontraktsvillkor
entreprenad 2021 v.1.2
 EÅV 2021/1007-1.24 Bilaga 1A Bilaga e-fakturering
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EÅV 2021/1007-1.25 Bilaga 1B Bilaga fakturainnehåll
Svefaktura
EÅV 2021/1007-1.26 Bilaga 2 Fordonsförteckning
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§ 20
Delegering av beslut att vid behov ställa in
pensionärsrådets och rådet för funktionshinderfrågors
sammanträden 2022
EÅV 2021/1012

Beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ger
stadsdelsdirektören i uppdrag att enligt 7 kap. 5 §
kommunallagen (2017:725) besluta på nämndens vägnar om
att, vid behov, ställa in pensionärsrådets och rådet för
funktionshinderfrågors sammanträden under 2022.
2. Stadsdelsdirektörens beslut ska anmälas till Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsnämnd.
Sammanfattning av ärendet
Smittspridningen av coronaviruset (covid-19) ökar i Sverige igen.
Regeringen har meddelat att nya restriktioner kan behöva införas
för att minska risken för smittspridning.
För att ha en god beredskap om nya restriktioner skulle införas
föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören
rätt att vid behov besluta om att ställa in pensionärsrådets och rådet
för funktionshinderfrågors sammanträden under 2022. Samråd har
skett med stadsdelsnämndens presidium i ärendet.
Handlingar i ärendet
 EÅV 2021/1012-1 Tjänsteutlåtande: Delegering av beslut att
vid behov ställa in pensionärsrådets och rådet för
funktionshinderfrågors sammanträden 2022

