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§ 17
Genomgång av närvarande ledamöter och godkännande
av dagordningen
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen i enlighet med förslag
till beslut.
Fyra övriga frågor anmäldes:
 skrivelse om att bjuda in polisen för att informera om
kartläggning kring gängkriminalitet,
skrivelse från Sverigedemokraterna
 social dumpning i Skärholmen,
skrivelse från Socialdemokraterna
 en tryggare stadsmiljö i Skärholmen,
Skrivelse från Socialdemokraterna
 handlingsplan för att höja kvalitén i våra förskolor,
skrivelse från Socialdemokraterna
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§ 18
Medborgarförslag om hjälp till att fortsätta med arbetet
att ha ungdomar i meningsfull sysselsättning
-medborgarförslag
SKHLM 2019/1025

Beslut
Stadsdelsnämnden skickar medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på att skicka medborgarförslaget
till förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 257237 medborgarförslag
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§ 19
Medborgarförslag om att ändra på öppettiderna på
fritidsgården i Sätra
-medborgarförslag
SKHLM 2020/84

Beslut
Stadsdelsnämnden skickar medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på att skicka medborgarförslaget
till förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 257238 Fritidsgård
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§ 20
Nobel Center i Bredäng
-svar på medborgarförslag
SKHLM 2019/438

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Den 10 maj 2019 inkom ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd om att det Nobelcenter som planeras i Stockholm
ska byggas i Bredäng.
Förslagsställarna önskar att Skärholmens stadsdelsnämnd och
förvaltning ställer sig bakom idén om att utreda möjligheten om att
etablera det planerade Nobelcentret i Bredäng. Förslaget har även
skickats till Stockholms stads kulturnämnd och Stockholms stads
stadsbyggnadsnämnd.
Skärholmens stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till initiativ som
gynnar utbildnings- och kulturutbudet för stadsdelsnämndsområdets
invånare, och som också bidrar till att göra området attraktivt för
både invånare och besökare. Stadsdelsnämnden ställer sig således
positivt till att ett Nobelcenter etableras inom
stadsdelsnämndsområdet. Att bedöma huruvida detaljplanen för
ovannämnda tomten i Bredäng kan inrymma etableringen av ett
Nobelcenter ligger utanför stadsdelsnämndens expertis. Då tomten
har återgått till Stockholms stad, är det Exploateringskontorets
uppgift att ta fram en detaljplan för området i samråd med
stadsdelsnämnden, andra relevanta nämnder, boende,
civilsamhället, och näringslivsaktörer.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2019/438-5 (Godkänd - R 2) TJUT Nobelcenter.
 SKHLM 2019/438-6 Nobel center.
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§ 21
Hyrbåtar i Skärholmen
-svar på medborgarförslag
SKHLM 2019/444

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Den 15 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om hyrbåtar till
Skärholmens stadsdelsnämnd. Staden kan inte erbjuda
båtuthyrningsverksamhet i kommunal regi. Det krävs en förening
eller liknande för att driva sådan verksamhet. I det fall det finns en
förening med intresse att driva en båtuthyrningsverksamhet föreslås
förvaltningen bistå Idrottsförvaltningen med stöd, inom
stadsdelsförvaltningens rådighet, för att en sådan verksamhet ska
kunna etableras i Skärholmen.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 257158 (Godkänd - R 2) Hyrbåtar
 170666 Hyrbåtar
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§ 22
Utvidgning av Sätradalsparkens utegym
-svar på medborgarförslag
SKHLM 2019/734

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till
beslut
2. Nämnden ger därtill förvaltningen följande uppdrag:
- Att se över möjligheten till att tillgängliggöra träningsredskap för
fler med t.ex. viktalternativ, för äldre, personer med
funktionsnedsättningar och personer med olika träningsvana och bakgrund.
- Att tydliga skyltar med bilder finns på hur träningsredskapen ska
användas.
Sammanfattning av ärendet
Den 9:e maj 2019 inkom ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd om att utöka Sätradalsparkens utegym.
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att rörelse och
motion är viktiga för allas hälsa. Sätradalsparken håller på att rustas
upp nu i etapper och förväntas vara helt klar 2021. I den nya parken
kommer att erbjuda multifunktionella, flexibla platser med ett
varierat innehåll av funktioner vilket möjliggör att det kan bli en
park som lockar flera olika målgrupper. Blandningen av funktioner
väntas inbjuda besökare i alla åldrar till parken vilket förväntas leda
till en tryggare upplevelse och en mer tillgänglig plats för alla.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet, ett förslag till beslut enligt bilaga 1.
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet, ett förslag till beslut
enligt bilaga 2.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på Centerpartiet, Moderaterna,
Liberalerna och Miljöpartiets förslag till beslut och hör bifall därtill.
Bilaga 1
Förslag till beslut, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
Bilaga 2
Förslag till beslut, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiet
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Bilaga 1, Förslag till beslut, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
Utvidgning av Sätradalsparkens utegym
Salar Rashid m.fl. (S)
Annelie Fridell m.fl. (V)
Förslag till beslut:
1.Att delvis godkänna förvaltnings förslag till beslut
2. Att därtill framföra:
Vi ser mycket positivt på medborgarförslaget, men tycker även att
förvaltningen hade kunnat utveckla sitt förslag tillbeslut.
Hälsofrämjande åtgärder som är tillgängliga för alla är av stor vikt
för ett socialt, ekonomiskt och demokratiskt hållbart Skärholmen –
där varken kön, ålder, könsidentitet, bostadsort, hushållsekonomi
eller funktionsförmåga ska var ett hinder.
Utegym skapar möjligheten för nya möten för människor. För att
utegymmet ska vara tillgängligt för alla så önskar vi att man ser till
följande:
- Att se över möjligheten till att försöka tillgängliggöra
träningsredskapen för äldre och personer som lever med
funktionsnedsättning
- Att tydliga skyltar med bilder finns på hur träningsredskapen ska
användas.
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Bilaga 2, förslag till beslut, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna
och Miljöpartiet
Utvidgning av Sätradalsparkens utegym
Förslag till beslut:
1. Att delvis godkänna förvaltnings förslag till beslut
2. Att därtill framföra:
Vi ser mycket positivt på medborgarförslaget, men tycker även att
förvaltningen hade kunnat utveckla sitt förslag tillbeslut.
Hälsofrämjande åtgärder som är tillgängliga för alla är av stor vikt
för ett socialt, ekonomiskt och demokratiskt hållbart Skärholmen –
där varken kön, ålder, könsidentitet, bostadsort, hushållsekonomi
eller funktionsförmåga ska var ett hinder.
Utegym skapar möjligheten för nya möten för människor. För att
utegymmet ska vara tillgängligt för alla så önskar vi att man ser till
följande:
- Att se över möjligheten till att tillgängliggöra träningsredskap för
fler med t.ex. viktalternativ, för äldre, personer med
funktionsnedsättningar och personer med olika träningsvana och bakgrund.
- Att tydliga skyltar med bilder finns på hur träningsredskapen ska
användas.
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Handlingar i ärendet
 257160 (Godkänd - R 2) Utvidning av Sätradalsparkens
utegym
 200141 734
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§ 23
Betesdjur i Sätraskogen
-beslutsärende
2018/000628

Beslut
1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak
2. Förvaltningen återkommer till nämnden med kompletterande
uppgifter kring genomförande, kostnader, tillsyn, villkor samt
säkerhetsaspekter för både djur och människor
Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra:
Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att följa upp och återkomma
till nämnden med uppdatering vad gäller kostnader,
säkerhetsaspekter, tillsyn, hållbarhet, försäkringskostnader kring
betesdjur i naturreservatet.
Det finns problematik med igenväxning av dalgångarna i
Sätraskogens naturreservat, ett område som har stadens högsta
klassning som värdefull ekmiljö, när framförallt asp och lönn
konkurrerar ut ek och tall. Skötseln av ekmiljöer utförs i nuläget
med återkommande slyröjning för att efterlikna bete, och större
åtgärder med friställning av igenväxta ekar. Reservatets
igenväxande kulturlandskap skulle kunna gynnas av betesdrift för
såväl natur- och kulturvärden som rekreativa värden.
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 mottog Skärholmens stadsdelsnämnd ett
medborgarförslag om betesdjur i Sätraskogen. Nämnden uppdrog åt
förvaltningen att tillsammans med miljöförvaltningen utreda om
förslaget är genomförbart vilket innefattar lämplig yta i reservatet,
kostnad för investering av stängsel, samt årlig kostnad för
betesentreprenad sommartid. Förvaltningen bedömer att det är
möjligt att hålla betesdjur i Sätraskogens naturreservat och föreslår
en yta i anslutning till Sätrastrandsbadet, redovisar uppskattad
kostnad för byggnation av stängsel och årlig kostnad för betesdrift.

Förslag till belsut
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet, ett förslag till beslut
enligt bilaga 1.
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler att Socialdemokraterna
ansluter till förslaget.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokraterna
ansluter till förslaget.
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Ledamoten Annelie Fridell (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter
till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på Centerpartiet, Moderaterna,
Liberalerna och Miljöpartiets förslag till beslut och hör bifall därtill.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 2.
Bilaga 1
Förslag till beslut, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiet.
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
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Bilaga 1, Förslag till beslut, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna
och Miljöpartiet
Ärende 23
Betesdjur i Sätraskogen
Johan Kling, m.fl. (C)
Elisabeth Johnson, m.fl. (M)
Martin Vallas (L)
Sara Grolander, m.fl. (Mp)
Sala Rashid m.fl. (S)
Tapani Juntunen (SD)
Annelie Fridell m.fl. (V)
Förslag till beslut
1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak
2. Förvaltningen återkommer till nämnden med kompletterande
uppgifter kring genomförande, kostnader, tillsyn, villkor samt
säkerhetsaspekter för både djur och människor
Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra:
Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att följa upp och återkomma
till nämnden med uppdatering vad gäller kostnader,
säkerhetsaspekter, tillsyn, hållbarhet, försäkringskostnader kring
betesdjur i naturreservatet.
Det finns problematik med igenväxning av dalgångarna i
Sätraskogens naturreservat, ett område som har stadens högsta
klassning som värdefull ekmiljö, när framförallt asp och lönn
konkurrerar ut ek och tall. Skötseln av ekmiljöer utförs i nuläget
med återkommande slyröjning för att efterlikna bete, och större
åtgärder med friställning av igenväxta ekar. Reservatets
igenväxande kulturlandskap skulle kunna gynnas av betesdrift för
såväl natur- och kulturvärden som rekreativa värden.
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Bilaga 2, särskilt uttalande, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2020-02-27
Salar Rashid m.fl. (S)
Annelie Fridell m.fl. (V)
Betesdjur i Sätraskogen
Särskilt uttalande
Vi vill börja med att tacka förvaltningen för utredningen. Vi vill
dock bara tillägga att:
De blågrönas budget för 2019 i Stadshuset har indirekt kraftigt
påverkat vår stadsdelsnämnds verksamhet och välfärdsambitioner.
Under hela 2019 gick socialtjänsten och äldreomsorgen i
Skärholmen med stora underskott. Under hela 2019 saknade flera av
våra förskolor förskolelärare. För verksamhetsåret 2019 nådde
dessutom endast 50 % av förvaltningens förskolor årsmålen.
Förskolan är den viktigaste verksamheten för stadsdelsnämnden för
att kunna ge alla barn en likvärdig start i livet samt även
möjligheten för oss att kunna bryta segregationen.
Trots detta undermåliga verksamhetsbokslut för 2019 – så valde de
blågröna att inför kommunens budget 2020 att gå fram med den
sämsta tilldelning till förskolan på över 20 år. Den blågröna
majoriteten har dessutom två år i rad dragit ner på pengar som
skulle ha gått till kultur- och fritidsverksamheter för våra barn. Man
kan kort sagt säga, och detta utan några större överdrifter, att
skattesänkningar har fått gå före välfärdssatsningar.
Dessutom har man totalt misslyckats helt med att uppnå målet med
att skärholmen ska vara en trygg, säker och välskött plats att bo
inom. Skärholmsborna upplever med rätta avsaknaden gällande det
förebyggande trygghetsarbetet i området. Fler Skärholmsbor
upplever en otrygghet i sitt närområde, samtidigt som upplevelsen
av otryggheten är kopplad med att den offentliga stadsmiljön känns
som mer skräpig och smutsig.
En ekonomiskt betydande satsning på betesdjur i ett litet
naturområde måste ställas mot andra insatser för att öka trivsel och
trygghet i stadsdelen. De nedskärningar vi ser för dagens unga
kommer exempelvis att försämra tryggheten för mycket lång tid
framöver när barn som inte tidigt får rätt stöd inte klarar
skolgången, vilket vi vet drastiskt ökar risken för framtida
kriminalitet. Vi kan jämföra den beräknade årliga kostnaden på 80
000 kr med föreslagna satsningar på våra stadsdelsdagar på totalt
125 000 kr. Investeringskostnaden på 350 000 kronor för djurhägn
är ansenlig och vi befarar en risk att det blir en investering i något
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som kanske bara kommer att användas i några få år om insatsen inte
faller väl ut.
Självfallet måste vi inom stadsdelen kunna göra flera olika saker
samtidigt. Med tanke på hur mycket pengar detta handlar om vill vi
dock mana till eftertänksamhet. Något som inte heller framgår av
utredningen är kostnaden för alternativa åtgärder med slyröjning
och friställning.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2018/628-3 (Godkänd - R 1) Betesdjur i
Sätraskogen.
 SKHLM 2018/628-2 Betesdjur i Sätraskogen.
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§ 24
Inhyresmedgivande för nya servicebostäder i Vårfrugillet,
Bredäng
-beslutsärende
SKHLM 2019/822

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner inriktningsärendet gällande nya
servicebostäder vid kv Vårfrugillet, Bredäng.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos fastighetsnämnden om att
inleda förhandlingar om förvärv av bostadrättsandelar för
servicebostäder i kvarteret Vårfrugillet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt stadens Boendeplan 2019-2023, Bostäder med särskild
service, LSS och SoL, så saknas LSS-bostäder och behovet av
LSSbostäder kommer att öka. För hela staden så saknas cirka 645
lägenheter och för region västra söderort så saknas 157 lägenheter.
Vid planering av nya bostadsområden så arbetar byggherrarna
och exploateringskontoret med att tillgodose behovet av LSSbostäder. På stadsdelsnämndernas uppdrag förvärvar
fastighetskontoret bostadsrätter till att nyttjas som LSS-boende.
Stadsdelsförvaltningarna hyr sedan bostäderna i andra hand av
fastighetskontoret. Inom kvarteret Vårfrugillet i Bredäng så ska tre
punkthus byggas inom vilka fastighetskontoret avser att förvärva
totalt 13 lägenheter vilka i sin tur hyrs ut till stadsdelsförvaltningen.
För att möta det ökande behovet av LSS-bostäder så föreslår
förvaltningen att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och ger fastighetskontoret i uppdrag att
förvärva lägenheterna.

Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2019/822-2 (Godkänd - R 1) Inhyresmedgivande
för nya servicebostäder i Vårfrugillet, Bredäng.
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§ 25
Översyn av stadsdelsdagar
-beslutsärende
SKHLM 2019/475

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens översyn av
stadsdelsdagar.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att, från och med 2020, utlysa 50 000
kronor per år för att möjliggöra för en ideell förening
att arrangera stadsdelsdag i Skärholmen.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att, från och med 2020, utlysa 25 000
kronor per år och stadsdel för att möjliggöra för en ideell förening
att arrangera stadsdelsdagar i Bredäng, Sätra och Vårberg.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en
översyn av stadsdelsdagar, med utgångspunkt i att förvaltningens
deltagande ska öka, utan att förvaltningen ansvarar för
genomförandet. En stadsdelsdag är ett positivt sammanhang där
civilsamhället, myndigheter och institutioner visar upp områdets
utbud och kompetens. De goda krafternas gemenskap ger stolthet
som kan bidrar till ett gott rykte och det finns tydliga vinster för
förvaltningen att medverka. Planeringsprocessen kring
Skärholmsdagen har varit en av förvaltningens största
samarbetsytor gentemot civilsamhället där också de medverkande
organisationerna fått möjlighet att bygga en bredare gemenskap
med andra aktörer i lokalsamhället. Stadsdelsdagar kan på så sätt
bidra till att stärka ett områdes kollektiva förmåga. Förvaltningen
föreslår att stadsdelsnämnden möjliggör för ideella organisationer
att arrangera stadsdelsdagar, genom utlysning av medel. Förslaget
innebär en omfördelning av medel, ingen kostnadsökning.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) yrkar att ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut. Ordförande Johan Kling (C) hör att det finns två förslag till
beslut, förvaltningens samt Socialdemokraternas. Han ställer dessa
mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för förslaget om återremiss.
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Ledamoten Birgitte Isberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för förslaget om återremiss.
Tjänstgörande ersättaren Johan Rönnblom (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för förslaget om återremiss.
Ledamoten Annelie Fridell (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för förslaget om återremiss.
Tjänstgörande ersättaren Carl-Henrik Caldaras (V) reserverar sig
mot beslutet till förmån för förslaget om återremiss.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2019/475-3 (Godkänd - R 2) Översyn av
stadsdelsdagar.
 SKHLM 2019/475-4 Bilaga 1. Riktlinjer för bidrag till
stadsdelsdagar.
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§ 26
Lex Sarah-utredare i Skärholmens stadsdelsnämnd
-beslutsärende
SKHLM 2020/82

Beslut
Att stadsdelsnämnden beslutar att utse Linda Melin till lex
Sarahutredare. Uppgifter innebär att ta emot rapporter och utreda
händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för
missförhållanden i de verksamheter som omfattas av
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Sammanfattning av ärendet
För att möjliggöra att lex Sarah-utredningarna görs skyndsamt krävs
att förvaltningen har tillräckligt många lex Sarah-utredare.
Förvaltningen föreslår att utöver redan utsedda utredare av lex
Sarah även utse Linda Melin till lex Sarah-utredare.

Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/82-2 (Godkänd - R 1) Lex Sarah-utredare i
Skärholmens stadsdelsnämnd.
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§ 27
Uppdatering av delegationsordning för Skärholmens
stadsdelsnämnd
-beslutsärende
SKHLM 2019/523

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till uppdatering
av delegationsordningen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämndens beslutsfattande regleras enligt 6 kap. 37-39 §§
kommunallagen. Förvaltningen föreslår ändringar vad gäller att
träffa avtal om försöks- tränings- och jourlägenheter samt turbundna
resor.

Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2019/523-10 (Godkänd - R 1) Uppdatering av
delegatiosordningen.
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§ 28
Verksamhetsberättelse 2019 för medicinskt ansvarig
sjuksköterska
-beslutsärende
SKHLM 2020/56

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
verksamhetsberättelse 2019 för medicinskt ansvarig sjuksköterska
och lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett lagstadgat ansvar
för kvalitet och patientsäkerhet i de särskilda boendeformer där
kommunen bedriver hälso- och sjukvård, det vill säga Sätra vårdoch omsorgsboende (VoB) och socialpsykiatrins profilboende.
I MAS arbetsuppgifter ingår, till exempel att revidera och upprätta
lokala regler för hälso- och sjukvård utifrån den lagstiftning som
finns.
MAS följer också upp hälso- och sjukvården på Sätra VoB och
socialpsykiatrins profilboende genom, bland annat utvalda hälsooch sjukvårdsindikatorer. Resultatet av uppföljningen på Sätra VoB
visar att verksamheten överlag uppnår samma resultat eller något
bättre än de senaste åren inom flertalet områden. Trots det är
resultaten något i underkant utifrån verksamhetens uppsatta mål.
Förvaltningens bedömning är ändå att verksamheten har goda
förutsättningar att bedriva en god och säker hälso- och sjukvård
men behöver förbättra sin egenkontroll under 2020 för att
säkerställa att, till exempel att riskbedömningar görs enligt gällande
regler och rutiner.
Förvaltningen anser i och med detta att MAS medverkar till att
säkerställa att patienterna i den kommunala hälso- och sjukvården
får en god och säker hälso- och sjukvård vård med god hygienisk
standard utifrån sitt lagstadgade ansvar.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 254247 Verksamhetsberättelse för medicinskt ansvarig
sjuksköterska 2019
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§ 29
Remiss av Motion om att staden bör anställa en
stadsljusdesigner för att främja biologisk mångfald
-svar på remiss
SKHLM 2019/823

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Sara Stenudd (V) lyfter i en motion till kommunfullmäktige de
växande utmaningar som ljusföroreningar kan innebära för
nattlevande djur. Motionären föreslår att staden tillsätter en
ljusdesignertjänst samt att berörda förvaltningar ges i uppdrag att
utarbeta en ljusstrategi. Ljusdesignern kan i tidiga skeden bidra i
planprocesserna gällande belysnings-, trygghetsskapande och
estetiska värden samt ta hänsyn till miljö- och
energibesparingsaspekter.
Förvaltningen anser det viktigt att ta hänsyn till hur effekter av
urbanisering påverkar den stadsnära naturen och känsliga arter.
Samtidigt är arbetet med ökad belysning i områden med upplevd
otrygghet en prioriterad fråga i staden. Det finns en målkonflikt
mellan dessa behov. Det är viktigt att relevant kompetens är
tillgänglig till alla berörda förvaltningar. Denna kunskap behöver
också prägla strategiska dokument både på central och lokal nivå.
Förvaltningen ställer sig dock frågande till om en ljusdesignertjänst
är den bästa lösning för att säkerställa att stöd finns till hands vid
planering och underhåll av stadens gröna områden samt vid
framtagande av strategiska dokument.

Förslag till beslut
Ledamoten Annelie Fridell (V) anmäler för Vänsterpartiet ett
förslag till beslut enligt bilaga.
Utan eget ställningstagande
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokraterna
lämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut. Ordförande Johan Kling (C) här att det finns två förslag,
förvaltningens och Vänsterpartiets. Han ställer dessa mot
varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Reservation
Ledamoten Annelie Fridell (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättaren Carl-Henrik Caldaras (V) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 257205 (Godkänd - R 1) tjut
 SKHLM 2019/823-1 Remiss av Motion om att staden bör
anställa en stadsljusdesigner för att främja biologisk
mångfald.
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§ 30
Beslut att utse dataskyddsombud utifrån Brottsdatalagen
-beslutsärende
SKHLM 2020/129

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd utser Sabina Toromanovic till
nämndens dataskyddsombud enligt brottsdatalagen.
Sammanfattning av ärendet
Brottsdatalagen är tillämplig när stadsdelsnämnden behandlar
personuppgifter för att verkställa vissa straffrättsliga påföljder inom
socialtjänsten. Enligt brottsdatalagen ska nämnden utse ett eller
flera dataskyddsombud vars främsta uppgift ska vara att kontrollera
att nämnden behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt
sätt. Förvaltningen föreslår att nämnden utser Sabina Toromanovic
till dataskyddsombud enligt brottsdatalagen.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 258066 (Godkänd - R 1) Dataskyddsombud enligt
brottsdatalagen för Skärholmens stadsdelsnämnd
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§ 31
Ansökan om medel för lokalutvecklingsprojekt 2020
-anmälningsärende
SKHLM 2019/780

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2019/780-1 Ansökan.
 SKHLM 2019/780-2 Beslut fördelning av medel.
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§ 32
Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2019 för
äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden
-anmälningsärende
SKHLM 2020/57

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 244294 Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2019 för
äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden
 255983 Bilaga 1. Patientsäkerhetsberättelse 2019 för Sätra
vård- och omsorgsboende
 256578 Bilaga 2. Patientsäkerhetsberättelse 2019 för
socialpsykiatrins profilboende
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§ 33
Internremiss: förslag till handlingsplan för biologisk
mångfald
-anmälningsärende
SKHLM 2019/1028

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2019/1028-3 Svar på remiss. Internremiss av
förslag till Handlingsplan för biologisk mångfald.
 SKHLM 2019/1028-1.3 Kontorsremiss Handlingsplan för
biologisk mångfald (4/5)
 SKHLM 2019/1028-2 2019-001862. Ivägskickat mail.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2020
Sida 29 (61)
2020-02-27

§ 34
Inbjudan till gemensam upphandling av "park- och
lekutrustning 2019 - barnvagnar och cyklar"
-anmälningsärende
SKHLM 2020/67

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/67-2 Svar med vidaredelegation.
 SKHLM 2020/67-1 Inbjudan till gemensam upphandling av
"park- och lekutrustning 2019 - barnvagnar och cyklar".
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§ 35
Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av
laddstationer
-anmälningsärende
SKHLM 2020/68

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/68-1 Förfrågan om intresse hos stadens
nämnder att delta i upphandling av ramavtal av laddstationer.
Svar senast 2020-02-03.
 SKHLM 2020/68-2 Svar på Förfrågan ramavtalsupphandling
av laddstationer.
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§ 36
Tillsyn för försäljning av folköl och tobak. Redovisning
för 2019 och tillsynsplan för 2020
-anmälningsärende
SKHLM 2020/81

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/81-1 Tillsyn av försäljning av folköl och
tobak. Redovisning för 2019 och tllsynsplan 2020.
 SKHLM 2020/81-2 Bilaga 1 Tillsynsplan folköl och ecigaretter 2020 Skärholmen.
 SKHLM 2020/81-3 Bilaga 2 Tillsynsrapport tobak och
folköl 2019.
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§ 37
Information om deltagande i projektet Modernisering av
sociala system, samt projektorganisation Skärholmen
-anmälningsärende
SKHLM 2020/111

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/111-1 Information om delaktighet i projektet
Modernisering av Social system ESSET.
 SKHLM 2020/111-2 Bilaga 1 Esset projektsorganisation
Skärholmen.
 SKHLM 2020/111-3 Bilaga 2 Införandestrategi för projektet
Modernisering av sociala system.
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§ 38
Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av
enstaka platser för vuxna inom hem för vård eller boende
(HVB) för socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen
-anmälningsärende
SKHLM 2020/122

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/122-2 Vidaredelegation av beslutanderätt.
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§ 39
Protokoll - Förvaltningsgruppen, december 2019
-anmälningsärende
SKHLM 2019/489

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2019/489-17 Protokoll 2019-12-19.
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§ 40
Protokoll - Förvaltningsgruppen, januari
SKHLM 2020/42

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/42-1 Protokoll 2020-01-30.
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§ 41
Protokoll - Gruppledarmöte, januari
-anmälningsärende
SKHLM 2020/40

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/40-1 Protokoll 2020-01-30.
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§ 42
Protokoll - Skärholmens Pensionärsråd, januari
-anmälningsärende
SKHLM 2020/44

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/44-1 Protokoll 2020-01-23.
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§ 43
Protokoll - UNGSK Ungdomsrådet i Skärholmens
stadsdel, januari
-anmälningsärende
SKHLM 2020/45

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/45-1 Protokoll 2020-01-15.
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§ 44
Protokoll - Skärholmens råd för funktionshinderfrågor,
januari
-anmälningsärende
SKHLM 2020/43

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/43-1 Protokoll 2020-01-24.
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§ 45
Balanslista uppdrag SDN 4/2020-02-27
-anmälningsärende
SKHLM 2020/1

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/1-4 Balanslista uppdrag - SDN 4/2020-02-27.
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§ 46
Skrivelse om att bjuda in polisen för att informera om
kartläggning kring gängkriminalitet
-skrivelse från Sverigedemokraterna
Beslut
Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag sätta upp
skrivelsen på förvaltningens lista över ämnen till
stadsdelsnämndens informationsnämnd.
Förslag till beslut
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
en skrivelse till stadsdelsförvaltningen enligt bilaga.
Ordförande Johan Kling (C) anmäler ett förslag till beslut med
innebörden att skrivelsen sätts upp på förvaltningens lista över
ämnen till stadsdelsnämndens informationsnämnd.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokraterna
ansluter till Centerpartiets förslag att sätta upp skrivelsen på
förvaltningens lista över ämnen till stadsdelsnämndens infonämnd.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar bifall till att skrivelsen sätts upp
på förvaltningens lista över ämnen till stadsdelsnämndens
informationsnämnd och hör bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Sverigedemokraterna
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Bilaga, skrivelse, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2020-02-27
Övrigt Tapani Juntunen (SD) mfl.
Skrivelse om att bjuda in polisen för att informera om kartläggning
kring gängkriminalitet
Sverigedemokraterna föreslår:
- att förvaltningen bjuder in polisen för att informera nämnden om
kartläggningen kring gängkriminaliteten och kopplingen till skola
och fritidsverksamheten.
Utöver detta vill vi anföra följande:
I tidningen Mitt i publicerades 10 februari en artikel ”så samarbetar
Stockholms kriminella gäng”, som handlar om den gängrelaterade
kriminaliteten. Det framgår att medlemmar i gängen ibland jobbar
inom skola och inom fritidsverksamheten. I artikeln nämns också
det kriminella Bredängsnätverket.
Vi från Sverigedemokraterna ser allvarligt på detta och vill därför
att stadsdelsnämnden omgående bjuder in polisen för att informera
om den kartläggning de gjort kring gängkriminaliteten, och hur
kopplingen till fritidsverksamheten ser ut i Stockholm stad, och i
synnerhet i stadsdelen Skärholmen.
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§ 47
Handlingsplan för att höja kvalitén i våra förskolor
-skrivelse från Socialdemokraterna
Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa hur man
arbetar med kvalitetsförbättrande åtgärder i förskolan, redovisar den
årliga lönekartläggningen samt hur man jobbar med att öka
inskrivningsgraden i förskolan och hur vikarietillsättningen
fungerar.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna
en skrivelse till stadsdelsförvaltningen enligt bilaga.
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Moderaterna, Liberalerna,
Centerpartiet och Miljöpartiet följande förslag till beslut:
- Att stadsdelsförvaltningen redovisar hur man arbetar med
kvalitetsförbättrande åtgärder i förskolan, redovisar den årliga
lönekartläggningen samt hur man jobbar med att öka
inskrivningsgraden i förskolan och hur vikarietillsättningen
fungerar.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar bifall till Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiets förslag till beslut och
hör bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Socialdemokraterna
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Bilaga, skrivelse, Socialdemokraterna
Stadsdelsnämnden skärholmen
2020-02-27
Skrivelse
Salar Rashid m.fl. (S)
Handlingsplan för att höja kvalitén för våra förskolor i Skärholmen
Verksamhetsberättelsen 2019 är ett bokslut av den blågröna
majoritetens politik i Stadsdelsnämnden. Bokslutet visar på att den
borgerliga majoriteten under denna
mandatperiod prioriterat skattesänkningar framför en väl
fungerande välfärd.
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och
Kristdemokraterna har drivit igenom budget för 2019 och även
2020 som har låga ambitioner för både förskola och äldreomsorg.
Det återspeglas nu i nämndens verksamhetsberättelse. Vi lider
verkligen med att vår förvaltning som inte får de resurser som
behövs för att uppnå målen om ett socialt-, ekonomiskt- och
demokratiskt hållbart Skärholmen samt Stockholm.
Den blågröna majoriteten i stadsdelsnämnden måste börja öka
reformtakten. Under dessa snart ett och halvt år in på
mandatperioden kan man fråga sig vad de egentligen vill med
Skärholmens stadsdel? Under hela 2019 gick socialtjänsten och
äldreomsorgen i Skärholmen med stora underskott. Samtidigt
uppfylls inte de uppsatta målen inom förskolan.
Under hela 2019 saknade flera av våra förskolor förskolelärare. För
verksamhetsåret 2019 nådde dessutom endast 50 % av Skärholmens
förskolor årsmålen. Förskolan är den viktigaste verksamheten för att
kunna ge alla barn en likvärdig start i livet. Det är därför ytterst
beklagligt att den blågröna majoriteten inte tar
förskoleverksamheten utmaningar i Skärholmen på större allvar.
Här spelar förskolelärarna en avgörande roll för den pedagogiska
verksamheten i förskolan. Förskollärarna leder oftast verksamheten
och har ansvaret för att främja god arbetsledning,
verksamhetskvalitet, pedagogisk utveckling och innovationer i
förskolan. Det är nästintill skamligt att de blågröna i Skärholmen
valt att prioritera ner målet gällande andelen förskollärare i
personalgrupperna. Barnskötare spelar likaså en mycket viktig roll i
förskolans verksamhet. Alla barnskötare ska ha goda möjligheter att
kunna utvecklas i sitt yrken. Många av våra barnskötare i
Skärholmen har arbetat länge i vår stadsdel. De utgör ett fundament
för förskolans verksamhet. År efter år erbjuder de trygghet och
stabilitet i personalgruppen. Desamma gäller för föräldrar och för
generationer av barn.
En väsentlig del i detta arbeta borde vara att öka förskoleyrkenas
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attraktionskraft genom att säkerställa en god löneutveckling med
goda arbetsvillkor.
Skärholmen måste gå förre. Vi måste bli löneledande för
förskollärare och löneutvecklingen för barnskötare måste
prioriteras. Inget annat duger. Medel måste avsättas för en riktad
lönesatsning till erfarna barnskötare. Alla som arbetar i förskolan
måste vara utbildade att arbeta med barn. Medarbetares och chefers
kompetens är den viktigaste faktorn för förskolans kvalitet i
Skärholmen. Vi måste dessutom på ett effektivt sätt säkerställa
kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatser finns
tillgängliga för våra medarbetare.
Bemanningsfrågan är en stor utmaning för våra förskolor i
skärholmen.
Bemanningsfrågan är viktig utifrån både barnens, personalens och
vårdnadshavarnas perspektiv. Varje barn måste vara tryggt med
personalen som de spenderar sina dagar med, och vårdnadshavarna
ska känna trygghet när de lämnar på morgonen. Samtidigt måste
personalen veta att de har kollegor och en rimlig arbetsbelastning.
Därför borde Skärholmens stadsdelsnämnd utreda möjligheten till
att införa förstärkningsteam för vikarier.
Vid sjukskrivning och frånvaro måste det finnas personal att tillgå
som är bekant med den aktuella förskolan och barngruppen.
Arbetsmiljön måste likaså prioriteras som verksamhetsfråga. Hög
arbetsbelastning, övertid och underbemanning leder till missnöje
bland personalen. Därför måste Skärholmen ta fram en
åtgärdsplan/handlingsplan för hur vi ska förbättra arbetssituationen
för barnskötare och förskollärare. Slutsatserna i handlingsplanen ska
vara vägledande för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
Förskolan i Skärholmen måste utforma sin ledningsorganisation för
att främja det närvarande pedagogiska ledarskapet. En jämlik och
jämställd förskola i Skärholmen spelar en viktig roll i skapandet av
en mer jämlik stad. Det är väl belagt i forskning att förskolan
fungerar utjämnande av socioekonomiska effekter. Det finns tydliga
samband mellan förskola och hur väl barnet klarar sig senare i
skolan. För många föräldrar är förskolan ett ovärderligt stöd i
barnens utveckling. För att förverkliga alla barns rätt till förskola
utifrån sina individuella behov krävs resurser och ambitioner.
Vårdnadshavare ska ha inflytande över vistelsetid i förskolan utifrån
sina och barnens behov. Alla barn ska ha rätt att gå i förskolan.
Därför föreslår vi stadsdelsnämnden att besluta:
Stadsdelsförvaltningen att ta fram en tydlig handlingsplan för att
man tänker förbättra kvalitén inom våra förskolor – utifrån mål om
att öka förskoleyrkenas attraktionskraft genom att säkerställa en god
löneutveckling med goda arbetsvillkor.
Stadsdelsförvaltningen utreda möjligheten till att införa
förstärkningsteam för vikarier inom våra förskolor i Skärholmen.
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Stadsdelsförvaltningen gör en lönekartläggning inom
förskoleverksamheten och presenterar denna för Stadsdelsnämnden.
Stadsdelsförvaltningen presenterar i samma handlingsplan, hur
förvaltningen arbetar med att öka inskrivningsgraden i förskolan
med tydliga mål och aktiviteter för stadsdelsnämnden.
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§ 48
En tryggare stadsmiljö i Skärholmen
-skrivelse från Socialdemokraterna
Beslut
Stadsdelsnämnden avslår skrivelsen.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna
en skrivelse till stadsdelsförvaltningen enligt bilaga.
Utan eget ställningstagande
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokraterna
lämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen avslås och hör
bifall därtill.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Birgitte Isberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättaren Johan Rönnblom (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Bilaga
Skrivelse, Socialdemokraterna
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Bilaga, skrivelse, Socialdemokraterna
Stadsdelsnämnden skärholmen
2020-02-27
Skrivelse
Salar Rashid m.fl. (S)
En tryggare stadsmiljö i Skärholmen
En stad med en jämlik stadsmiljö eller mer fokus på innerstaden?
Det är frågan.
Under vår tid vid makten 2014 och 2018 gick Stockholm från att
vara sämst i klassen vad gäller ett socialt hållbart stadsbyggande till
att ligga i framkant. Med projekt som Fokus Skärholmen har
Stockholm visat vägen för hur man kan öka både bostadsbyggandet
och de sociala ambitionerna i stadsbyggandet. I vårt
lokalutvecklingsprogram för Skärholmen lyfte vi även de lokala
centrummiljöerna som utvecklingsområden. Idag kan vi läsa i
verksamhetsberättelsen för 2019 att majoritetens politik misslyckats
helt med att uppnå målet med att skärholmen ska vara en trygg,
säker och välskött plats att bo inom. Skärholmsborna upplever med
rätta avsaknaden gällande det förebyggande trygghetsarbetet i
området.
Fler Skärholmsbor upplever en otrygghet i sitt närområde, samtidigt
som upplevelsen av otryggheten är kopplad med att den offentliga
stadsmiljön känns som mer skräpig och smutsig. Genom Fokus
skärholmen lyckades vi fördela investeringsmedel mer rättvist i
staden, där vissa projekt tilläts gå med förlust samtidigt som
intäkterna ökade i andra. Vi skapade förutsättningar för en mer
jämlik stadsmiljö där alla Stockholmare får tillgång till en attraktiv
och tryggare stadsmiljö. Att trygga stadsmiljön i området handlar
inte enbart förbättringar av den fysiska miljön, utan även om att vi
säkrar sociala investeringar med ett målmedvetet preventionsarbete.
Under 2019 sparade den blågröna majoriteten nästan 66 miljoner på
stadsdelarnas möjligheter att erbjuda kultur och fritid i Stockholm.
Med detta följer att det lokala utvecklings- och trygghetsarbetet har
stannat av. Det är indirekt kontraproduktivt i en stad som förväntar
sig mer trygghet och inte mindre.
Därför föreslår vi Skärholmens stadsdelsnämnd att besluta:
- Att stadsdelsförvaltningen lägger fram ett genomförandeförslag
till stadsdelsnämnden på hur skärholmen ska arbeta för en
förbättrad stadsmiljö i form av renhållning och städning av våra
lokala centrum.
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- Att stadsdelsförvaltningen utreder och initierar samtal med
berörda aktörer om möjlighet till att utveckla inom ramen för Fokus
Skärholmens hållbarhetsmål torghandeln i Skärholmens centrum.
- Att stadsdelsförvaltningen presenterar/lägger fram en lokal
handlingsplan för hur trygghetsarbetet i Skärholmen ska förbättras
genom platssamverkan och riktade sociala investeringar inom
preventionsarbetet.
- Att stadsdelsförvaltningen lägger fram förslag på hur man kan
samarbeta med det lokala civilsamhället och föreningslivet gällande
trygghetsarbetet i skärholmen.
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§ 49
Social dumpning i Skärholmen
-skrivelse från Socialdemokraterna
Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vad som
anförs i bilaga med utgångspunkt i följande frågor:
- Hur ser stadens riktlinjer ut gällande fenomenet social dumpning,
samt vilka verktyg och insatser finns inom Skärholmens
stadsdelsförvaltning för att motverka social dumpning?
- Hur förhåller sig Skärholmens stadsdelsförvaltning till fenomenet
social dumpning?
- Känner stadsdelsförvaltningen till något fall av social dumpning
till eller från Skärholmens stadsdelsnämndsområde?
- Att stadsförvaltningen utreder om social dumpning går i linje med
Stadens policy att erbjuda ekonomiskt stöd för att förmå människor
som saknar bostad att flytta till andra delar av landet? Och, om svart
är ja på detta, var och vem har fattat detta beslut?
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna
en skrivelse till stadsdelsförvaltningen enligt bilaga.
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet ett förslag till beslut med
innebörden att skrivelsens frågor till förvaltningen ska vara
följande:
- Hur ser stadens riktlinjer ut gällande fenomenet social dumpning,
samt vilka verktyg och insatser finns inom Skärholmens
stadsdelsförvaltning för att motverka social dumpning?
- Hur förhåller sig Skärholmens stadsdelsförvaltning till fenomenet
social dumpning?
- Känner stadsdelsförvaltningen till något fall av social dumpning
till eller från Skärholmens stadsdelsnämndsområde?
- Att stadsförvaltningen utreder om social dumpning går i linje med
Stadens policy att erbjuda ekonomiskt stöd för att förmå människor
som saknar bostad att flytta till andra delar av landet? Och, om svart
är ja på detta, var och vem har fattat detta beslut?
Utan eget ställningstagande
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokraterna
lämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar bifall till att skicka skrivelsen
till stadsdelsförvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall
därtill.
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Bilaga, skrivelse, Socialdemokraterna
Stadsdelsnämnden skärholmen
2020-02-27
Skrivelse
Salar Rashid m.fl. (S)
Social dumping i Skärholmen
I dagarna har vi kunnat läsa om s.k. social dumping. Där rika
kommuner i företrädesvis Stockholms län väljer att ”hänvisa”
kommuninvånare, med ekonomiska problem, till andra kommuner i
Sverige. Söndagen den 2 februari berättar Aftonbladet om Yonas.
Han kände sig tvungen att säga upp sig från en anställning i
Stockholm för att flytta till Värmland. Detta efter att
stadsdelsförvaltningen i Rinkeby/Kista meddelat familjen att det
fanns en lägenhet åt familjen. Med två månadshyror betalda. Vi
socialdemokrater ställer oss mycket frågande till den här politiken.
Är denna politik förenlig med de blågrönas politiska
värderingar? Är detta en del av de blågrönas synsätt på hur man
löser bostadsbristen och arbetslösheten i våra socialt utsatta
områden? Att hänvisa personer som försörjer sig själva till en ort
där möjligheten till arbete och försörjning är mycket sämre?
Mot denna bakgrund önskar vi att stadsdelsförvaltningen utreder:
Hur ser stadens riktlinjer ut gällande fenomenet socialdumpning,
samt vilka verktyg och insatser finns inom Skärholmens
stadsdelsförvaltning för att motverka social dumpning?
Hur förhåller sig Skärholmens stadsdelsförvaltning till fenomenet
social dumpning?
Har stadsdelsförvaltningen hanterat någon tidigare
kommuninvånare på samma sätt som Yonas? Med andra ord inom
fenomenet social dumping.
Att stadsförvaltningen utreder om social dumpning går i linje med
Stadens policy att erbjuda ekonomiskt stöd för att förmå människor
som saknar bostad att flytta till andra delar av landet? Och, om svart
är ja på detta, var och vem har fattat detta beslut?
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Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordförande Johan Kling
sammanträdet kl 19.30.
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Utvidgning av
Sätradalsparkens utegym
Dnr SKHLM 2019/734
Ärende 22
Salar Rashid m.fl. (S)
Annelie Fridell m.fl. (V)
Förslag till beslut:
1. Att delvis godkänna förvaltnings förslag till beslut
2. Att därtill framföra:
Vi ser mycket positivt på medborgarförslaget, men tycker även att förvaltningen hade kunnat
utveckla sitt förslag tillbeslut. Hälsofrämjande åtgärder som är tillgängliga för alla är av stor
vikt för ett socialt, ekonomiskt och demokratiskt hållbart Skärholmen – där varken kön, ålder,
könsidentitet, bostadsort, hushållsekonomi eller funktionsförmåga ska var ett hinder.
Utegym skapar möjligheten för nya möten för människor. För att utegymmet ska vara
tillgängligt för alla så önskar vi att man ser till följande:
-

Att se över möjligheten till att försöka tillgängliggöra träningsredskapen för äldre och
personer som lever med funktionsnedsättning

-

Att tydliga skyltar med bilder finns på hur träningsredskapen ska användas

Sida 55 (61)

Skärholmens Stadsdelsnämnd

2020-02-27

Salar Rashid m.fl. (S)
Annelie Fridell m.fl. (V)
Ärende 23
Betesdjur i Sätraskogen
Dnr 2018/000628
Särskilt uttalande
Vi vill börja med att tacka förvaltningen för utredningen. Vi vill dock bara tillägga att:
De blågrönas budget för 2019 i Stadshuset har indirekt kraftigt påverkat vår stadsdelsnämnds
verksamhet och välfärdsambitioner. Under hela 2019 gick socialtjänsten och äldreomsorgen i
Skärholmen med stora underskott. Under hela 2019 saknade flera av våra förskolor
förskolelärare. För verksamhetsåret 2019 nådde dessutom endast 50 % av förvaltningens
förskolor årsmålen. Förskolan är den viktigaste verksamheten för stadsdelsnämnden för att
kunna ge alla barn en likvärdig start i livet samt även möjligheten för oss att kunna bryta
segregationen.
Trots detta undermåliga verksamhetsbokslut för 2019 – så valde de blågröna att inför
kommunens budget 2020 att gå fram med den sämsta tilldelning till förskolan på över 20 år.
Den blågröna majoriteten har dessutom två år i rad dragit ner på pengar som skulle ha gått till
kultur- och fritidsverksamheter för våra barn. Man kan kort sagt säga, och detta utan några
större överdrifter, att skattesänkningar har fått gå före välfärdssatsningar.
Dessutom har man totalt misslyckats helt med att uppnå målet med att skärholmen ska vara en
trygg, säker och välskött plats att bo inom. Skärholmsborna upplever med rätta avsaknaden
gällande det förebyggande trygghetsarbetet i området. Fler Skärholmsbor upplever en
otrygghet i sitt närområde, samtidigt som upplevelsen av otryggheten är kopplad med att den
offentliga stadsmiljön känns som mer skräpig och smutsig.
En ekonomiskt betydande satsning på betesdjur i ett litet naturområde måste ställas mot andra
insatser för att öka trivsel och trygghet i stadsdelen. De nedskärningar vi ser för dagens unga
kommer exempelvis att försämra tryggheten för mycket lång tid framöver när barn som inte
tidigt får rätt stöd inte klarar skolgången, vilket vi vet drastiskt ökar risken för framtida
kriminalitet. Vi kan jämföra den beräknade årliga kostnaden på 80 000 kr med föreslagna
satsningar på våra stadsdelsdagar på totalt 125 000 kr. Investeringskostnaden på 350 000
kronor för djurhägn är ansenlig och vi befarar en risk att det blir en investering i något som
kanske bara kommer att användas i några få år om insatsen inte faller väl ut.
Självfallet måste vi inom stadsdelen kunna göra flera olika saker samtidigt. Med tanke på hur
mycket pengar detta handlar om vill vi dock mana till eftertänksamhet. Något som inte heller
framgår av utredningen är kostnaden för alternativa åtgärder med slyröjning och friställning.
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Ärende 23
Betesdjur i Sätraskogen
Johan Kling, m.fl. (C)
Elisabeth Johnson, m.fl. (M)
Martin Vallas (L)
Sara Grolander, m.fl. (Mp)
Förslag till beslut
1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak
2. Förvaltningen återkommer till nämnden med kompletterande uppgifter kring
genomförande, kostnader, tillsyn, villkor samt säkerhetsaspekter för både djur och
människor
3. Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra:
Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att följa upp och återkomma till nämnden med
uppdatering vad gäller kostnader, säkerhetsaspekter, tillsyn, hållbarhet, försäkringskostnader
kring betesdjur i naturreservatet.
Det finns problematik med igenväxning av dalgångarna i Sätraskogens naturreservat, ett
område som har stadens högsta klassning som värdefull ekmiljö, när framförallt asp och lönn
konkurrerar ut ek och tall. Skötseln av ekmiljöer utförs i nuläget med återkommande
slyröjning för att efterlikna bete, och större åtgärder med friställning av igenväxta ekar.
Reservatets igenväxande kulturlandskap skulle kunna gynnas av betesdrift för såväl naturoch kulturvärden som rekreativa värden.
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2020-02-25
Skärholmens stadsdelsnämnd
Motion om att staden bör
anställa en stadsljusdesigner
för att främja biologisk
mångfald
Dnr SKHLM 2019/823
Ärende 29
Annelie Fridell mfl. (V)

Förslag till beslut
Att

tillstyrka motionen om att staden bör anställa en stadsljusdesigner

Att

därutöver anföra

Vi håller med förvaltningen gällande vikten av att ta hänsyn till hur effekter av urbanisering
påverkar den stadsnära naturen och känsliga arter och vill därmed föreslå att nämnden ska
tillstyrka motionen.
Behovet av att ta hänsyn till hur effekter av urbanisering påverkar den stadsnära naturen och
att utöka belysningen i otrygga utemiljöer behöver inte stå i konflikt. Det är möjligt med en
skicklig ljusdesigner som tar fram strategier om belysning för trygghet och estetiska värden,
som samtidigt även tar hänsyn till miljöaspekter, biologisk mångfald och energibesparing. En
ljusdesigner skulle utse bland annat platser som behöver utomhusbelysning som styrs av
rörelsedetektorer för att öka tryggheten när människor är närvarande och samtidigt bidra med
mindre energiförbrukning för miljön.
Vi behöver göra mer för den biologiska mångfalden. Vi behöver konkreta resultat. Det är vi
som behöver djuren och de ekosystemtjänster som förgyller, förbättrar och är förutsättningen
för våra livsvillkor.
Fladdermössen äter skadegörande insekter i våra trädgårdar och livnär sig på nattinsekter,
dessa insekter dras till ljuset i våra upplysta städer som en dammsugare. Det försämrar vår
vardag i längden. En tredjedel av vår mat kommer även från växter som pollineras av bin och
humlor.
Det är dags för politiker att ta beslut för att värna den biologiska mångfalden och ta ansvar för
framtiden och nästa generations livskvalité.
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Övrigt
Tapani Juntunen (SD) mfl.
Skrivelse om att bjuda in polisen för att informera om kartläggning kring gängkriminalitet
Sverigedemokraterna föreslår:
- att förvaltningen bjuder in polisen för att informera nämnden om kartläggningen kring
gängkriminaliteten och kopplingen till skola och fritidsverksamheten.
Utöver detta vill vi anföra följande:
I tidningen Mitt i publicerades 10 februari en artikel ”så samarbetar Stockholms kriminella
gäng”, som handlar om den gängrelaterade kriminaliteten. Det framgår att medlemmar i
gängen ibland jobbar inom skola och inom fritidsverksamheten. I artikeln nämns också det
kriminella Bredängsnätverket.
Vi från Sverigedemokraterna ser allvarligt på detta och vill därför att stadsdelsnämnden
omgående bjuder in polisen för att informera om den kartläggning de gjort kring
gängkriminaliteten, och hur kopplingen till fritidsverksamheten ser ut i Stockholm stad, och i
synnerhet i stadsdelen Skärholmen.
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Stadsdelsnämnden skärholmen
2020-02-27
Skrivelse
Salar Rashid m.fl. (S)
Handlingsplan för att höja kvalitén för våra förskolor i Skärholmen
Verksamhetsberättelsen 2019 är ett bokslut av den blågröna majoritetens politik i
Stadsdelsnämnden. Bokslutet visar på att den borgerliga majoriteten under denna
mandatperiod prioriterat skattesänkningar framför en väl fungerande välfärd.
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har
drivit igenom budget för 2019 och även 2020 som har låga ambitioner för både förskola och
äldreomsorg. Det återspeglas nu i nämndens verksamhetsberättelse. Vi lider verkligen med att
vår förvaltning som inte får de resurser som behövs för att uppnå målen om ett socialt-,
ekonomiskt- och demokratiskt hållbart Skärholmen samt Stockholm.
Den blågröna majoriteten i stadsdelsnämnden måste börja öka reformtakten. Under dessa
snart ett och halvt år in på mandatperioden kan man fråga sig vad de egentligen vill med
Skärholmens stadsdel? Under hela 2019 gick socialtjänsten och äldreomsorgen i Skärholmen
med stora underskott. Samtidigt uppfylls inte de uppsatta målen inom förskolan.
Under hela 2019 saknade flera av våra förskolor förskolelärare. För verksamhetsåret 2019
nådde dessutom endast 50 % av Skärholmens förskolor årsmålen. Förskolan är den viktigaste
verksamheten för att kunna ge alla barn en likvärdig start i livet. Det är därför ytterst
beklagligt att den blågröna majoriteten inte tar förskoleverksamheten utmaningar i
Skärholmen på större allvar.
Här spelar förskolelärarna en avgörande roll för den pedagogiska verksamheten i förskolan.
Förskollärarna leder oftast verksamheten och har ansvaret för att främja god arbetsledning,
verksamhetskvalitet, pedagogisk utveckling och innovationer i förskolan. Det är nästintill
skamligt att de blågröna i Skärholmen valt att prioritera ner målet gällande andelen
förskollärare i personalgrupperna. Barnskötare spelar likaså en mycket viktig roll i förskolans
verksamhet. Alla barnskötare ska ha goda möjligheter att kunna utvecklas i sitt yrken. Många
av våra barnskötare i Skärholmen har arbetat länge i vår stadsdel. De utgör ett fundament för
förskolans verksamhet. År efter år erbjuder de trygghet och stabilitet i personalgruppen.
Desamma gäller för föräldrar och för generationer av barn.
En väsentlig del i detta arbeta borde vara att öka förskoleyrkenas attraktionskraft genom att
säkerställa en god löneutveckling med goda arbetsvillkor.
Skärholmen måste gå förre. Vi måste bli löneledande för förskollärare och löneutvecklingen
för barnskötare måste prioriteras. Inget annat duger. Medel måste avsättas för en riktad
lönesatsning till erfarna barnskötare. Alla som arbetar i förskolan måste vara utbildade att
arbeta med barn. Medarbetares och chefers kompetens är den viktigaste faktorn för förskolans
kvalitet i Skärholmen. Vi måste dessutom på ett effektivt sätt säkerställa
kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatser finns tillgängliga för våra
medarbetare.
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Bemanningsfrågan är en stor utmaning för våra förskolor i skärholmen.
Bemanningsfrågan är viktig utifrån både barnens, personalens och vårdnadshavarnas
perspektiv. Varje barn måste vara tryggt med personalen som de spenderar sina dagar med,
och vårdnadshavarna ska känna trygghet när de lämnar på morgonen. Samtidigt måste
personalen veta att de har kollegor och en rimlig arbetsbelastning. Därför borde Skärholmens
stadsdelsnämnd utreda möjligheten till att införa förstärkningsteam för vikarier.
Vid sjukskrivning och frånvaro måste det finnas personal att tillgå som är bekant med den
aktuella förskolan och barngruppen. Arbetsmiljön måste likaså prioriteras som
verksamhetsfråga. Hög arbetsbelastning, övertid och underbemanning leder till missnöje
bland personalen. Därför måste Skärholmen ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för hur vi
ska förbättra arbetssituationen för barnskötare och förskollärare. Slutsatserna i
handlingsplanen ska vara vägledande för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
Förskolan i Skärholmen måste utforma sin ledningsorganisation för att främja det närvarande
pedagogiska ledarskapet. En jämlik och jämställd förskola i Skärholmen spelar en viktig roll i
skapandet av en mer jämlik stad. Det är väl belagt i forskning att förskolan fungerar
utjämnande av socioekonomiska effekter. Det finns tydliga samband mellan förskola och hur
väl barnet klarar sig senare i skolan. För många föräldrar är förskolan ett ovärderligt stöd i
barnens utveckling. För att förverkliga alla barns rätt till förskola utifrån sina individuella
behov krävs resurser och ambitioner. Vårdnadshavare ska ha inflytande över vistelsetid i
förskolan utifrån sina och barnens behov. Alla barn ska ha rätt att gå i förskolan.
Därför föreslår vi stadsdelsnämnden att besluta:
-

Stadsdelsförvaltningen att ta fram en tydlig handlingsplan för att man tänker förbättra
kvalitén inom våra förskolor – utifrån mål om att öka förskoleyrkenas attraktionskraft
genom att säkerställa en god löneutveckling med goda arbetsvillkor.

-

Stadsdelsförvaltningen utreda möjligheten till att införa förstärkningsteam för vikarier
inom våra förskolor i Skärholmen.

-

Stadsdelsförvaltningen gör en lönekartläggning inom förskoleverksamheten och
presenterar denna för Stadsdelsnämnden.

-

Stadsdelsförvaltningen presenterar i samma handlingsplan, hur förvaltningen arbetar
med att öka inskrivningsgraden i förskolan med tydliga mål och aktiviteter för
stadsdelsnämnden.
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En tryggare stadsmiljö i Skärholmen
En stad med en jämlik stadsmiljö eller mer fokus på innerstaden? Det är frågan.
Under vår tid vid makten 2014 och 2018 gick Stockholm från att vara sämst i klassen vad
gäller ett socialt hållbart stadsbyggande till att ligga i framkant. Med projekt som Fokus
Skärholmen har Stockholm visat vägen för hur man kan öka både bostadsbyggandet och de
sociala ambitionerna i stadsbyggandet. I vårt lokalutvecklingsprogram för Skärholmen lyfte vi
även de lokala centrummiljöerna som utvecklingsområden. Idag kan vi läsa i
verksamhetsberättelsen för 2019 att majoritetens politik misslyckats helt med att uppnå målet
med att skärholmen ska vara en trygg, säker och välskött plats att bo inom. Skärholmsborna
upplever med rätta avsaknaden gällande det förebyggande trygghetsarbetet i området.
Fler Skärholmsbor upplever en otrygghet i sitt närområde, samtidigt som upplevelsen av
otryggheten är kopplad med att den offentliga stadsmiljön känns som mer skräpig och
smutsig. Genom Fokus skärholmen lyckades vi fördela investeringsmedel mer rättvist i
staden, där vissa projekt tilläts gå med förlust samtidigt som intäkterna ökade i andra. Vi
skapade förutsättningar för en mer jämlik stadsmiljö där alla Stockholmare får tillgång till en
attraktiv och tryggare stadsmiljö. Att trygga stadsmiljön i området handlar inte enbart
förbättringar av den fysiska miljön, utan även om att vi säkrar sociala investeringar med ett
målmedvetet preventionsarbete. Under 2019 sparade den blågröna majoriteten nästan 66
miljoner på stadsdelarnas möjligheter att erbjuda kultur och fritid i Stockholm. Med detta
följer att det lokala utvecklings- och trygghetsarbetet har stannat av. Det är indirekt
kontraproduktivt i en stad som förväntar sig mer trygghet och inte mindre.
Därför föreslår vi Skärholmens stadsdelsnämnd att besluta:
- Att stadsdelsförvaltningen lägger fram ett genomförandeförslag till stadsdelsnämnden på hur
skärholmen ska arbeta för en förbättrad stadsmiljö i form av renhållning och städning av våra
lokala centrum.
- Att stadsdelsförvaltningen utreder och initierar samtal med berörda aktörer om möjlighet till
att utveckla inom ramen för Fokus Skärholmens hållbarhetsmål torghandeln i
Skärholmens centrum.
- Att stadsdelsförvaltningen presenterar/lägger fram en lokal handlingsplan för hur
trygghetsarbetet i Skärholmen ska förbättras genom platssamverkan och riktade sociala
investeringar inom preventionsarbetet.
- Att stadsdelsförvaltningen lägger fram förslag på hur man kan samarbeta med det lokala
civilsamhället och föreningslivet gällande trygghetsarbetet i skärholmen.

