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§ 16
Genomgång av närvarande ledamöter samt val av
protokollsjusterare och datum för justering
Beslut
Johan Kling (C) och Salar Rashid (S) utsågs att justera dagens
protokoll.
Justering sker digitalt den 3 september 2020.
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§ 17
Godkännande av dagordning
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen i enlighet med förslag
till beslut.
Fyra övriga frågor anmäldes:
 Fornborgar och informationsskyltar, skrivelse från
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet
 Pengar ur trygghetsfonden, skrivelse från Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet
 Situation på stadsdelens badplatser, skrivelse från
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet
 Hälsa i Skärholmen, skrivelse från Sverigedemokraterna
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§ 18
Medborgarförslag om övervakningskamera vid Vårbergs
centrums återvinningsstation
-medborgarförslag
SKHLM 2020/457

Beslut
Medborgarförslaget skickas till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på att skicka
medborgarförslaget till förvaltningen för beredning och hör
enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 315540 Medborgarförslag maskat
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§ 19
Medborgarförslag om att göra gräsytor till blommande
ängsytor i Bredäng
-medborgarförslag
SKHLM 2020/502

Beslut
Medborgarförslaget skickas till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på att skicka
medborgarförslaget till förvaltningen för beredning och hör
enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 315585 äng maskad
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§ 20
Svar på medborgarförslag om att köpa in en mobil
teleslinga till förvaltningens lokaler
-svar på medborgarförslag
SKHLM 2020/184

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och ger
förvaltningen i uppdrag att införskaffa en fungerande mobil
teleslinga för större mötessammanhang.
Sammanfattning av ärendet
Under mars 2020 inkom ett medborgarförslag om att förvaltningen
ombeds undersöka möjligheten att skaffa en mobil teleslinga som
kan användas vid medborgarmöten och nämndsammanträden i
Skärholmens stadsdelsförvaltnings medborgarkontor.
Förvaltningen är positiv till medborgarförslaget och kommer att
säkerställa att det kommer att finnas en fungerande mobil teleslinga
under hösten 2020.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/184-5 (Godkänd - R 1) Svar på
medborgarförslag.
 SKHLM 2020/184-3 mobil teleslinga (avmaskerad).
 SKHLM 2020/184-2 §23 den 26 mars 2020, Skärholmens
stadsdelsnämnd Medborgarförslag om att köpa in en mobil
teleslinga till förvaltningens lokaler
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§ 21
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
-svar på skrivelse
SKHLM 2020/234

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på
skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade på nämndsammanträdet den
27 februari att förvaltningen ska redovisa för hur man arbetar med
kvalitetsförbättrande åtgärder i förskolan. Nämnden önskar svar
på hur förvaltningen arbetar med den årliga lönekartläggningen, öka
inskrivningsgraden i förskolan och hur vikarietillsättningen
fungerar. Förvaltningen har besvarat nämndens frågor gällande
lönekartläggning, arbetet med att öka inskrivningsgraden, hur
vikarietillsättningen fungerar samt beskrivit förskolans
kvalitetsarbete i relation till Läroplan för förskolan
(Lpfö18), Skolinspektionens slutrapport (2018),
Stockholms stads budget 2019
samt förvaltningens verksamhetsplan.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande, ett förslag till beslut enligt bilaga. en skrivelse
till stadsdelsförvaltningen enligt bilaga.
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 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande. 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 eget förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättaren Jamila Hassan Khali (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.
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Ledamoten Anna Laine (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till beslut.
Ledamoten Annelie Fridell (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ersättaren Sissela Nordling Blanco (Fi) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag till ersättaryttrande.
Bilaga
Förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, förslag till beslut Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2020-08-27
Kvalitetsförbättrande åtgärder i förskolan
Salar Rashid m.fl. (S
Anna Laine m.fl. (V)
Sissela Nordling Blanco (FI)
Förslag till beslut:
1. Att delvis godkänna förvaltningens svar och därtill anföra.
2. Stadsdelsförvaltningen ska ta fram en tydlig handlingsplan för att
man tänker förbättra kvalitén inom våra förskolor – utifrån mål om
att öka förskoleyrkens attraktionskraft genom att säkerställa en god
löneutveckling med goda arbetsvillkor.
3. Stadsdelsförvaltningen ska införa förstärkningsteam för vikarier
inom våra förskolor i Skärholmen.
4. Stadsdelsförvaltningen ska öka inskrivningsgraden i förskolan
genom att sätta upp tydliga mål och aktiviteter för verksamheten.
Vi vill först och främst tacka förvaltningen för svar på vår skrivelse.
Förvaltningens svar visar på att förskolan behöver mer resurser.
Den blågröna majoriteten i Stockholms stad och stadsdelsnämnden i
Skärholmen måste börja öka reformtakten i förskolan.
Under 2019 gick majoriteten fram med sämsta tilldelningen på
skola och förskola på över 20 år. Det är halvtid nu. Vi är två år in på
mandatperioden och man kan fråga sig vad de egentligen vill med
förskolan inom Skärholmens stadsdel? Under hela 2019 gick
väsentligt stora delar av kärnverksamheten i Skärholmen med stora
underskott. Detta har gett upphov till att vi inte uppfyller de
uppsatta målen inom förskolan t.ex. Under hela 2019 saknade flera
av våra förskolor förskolelärare. För verksamhetsåret 2019 nådde
dessutom endast 50 % av Skärholmens förskolor årsmålen.
Förvaltningen redogör även i sitt svar att vi fortfarande än idag
saknar förskolelärare på 6 förskolor. Förskolan är den viktigaste
verksamheten för att kunna ge alla barn en likvärdig start i livet.
Hur ska vi någonsin kunna bryta segregationen när
förutsättningarna ser så himla olika ut? Det är ytterst beklagligt att
den blågröna majoriteten inte tar förskoleverksamheten utmaningar
i Skärholmen på större allvar.
Det är bra att förvaltningen har påbörjat arbetet med att
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implementera handlingsplanen för att förbättra förskollärares och
barnskötares arbetssituation. Men till detta behöver
Stadsdelsnämnden sätta in en rad av andra satsningar och åtgärder.
Förvaltningens förskollärare och barnskötare ligger under stadens
genomsnitt, men staden har högre lönenivå än länet och riket. Det är
tyvärr inte gott nog för Skärholmen.
Skärholmen måste gå förre här. 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. Gällande det sistnämnda – så
välkomnar vi alla språksatsningar inom förskolan.
Förskolelärarna spelar en avgörande roll för den pedagogiska
verksamheten i förskolan. Förskolelärarna 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 är öka förskoleyrkenas
attraktionskraft genom att säkerställa en god löneutveckling med
goda arbetsvillkor.
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 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
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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.
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.

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/234-4 (Godkänd - R 1) Kvalitetsförbättrande
åtgärder i förskolan.
 SKHLM 2020/234-5 Bilaga 1.
 SKHLM 2020/234-6 Bilaga 2.
 SKHLM 2020/234-7 Bilaga 3.
 SKHLM 2020/234-8 Bilaga 4.
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§ 22
Uppmuntra till fysisk aktivitet året runt för våra äldre
-beslutsärende
SKHLM 2019/670

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och
förslag till en ny utdelning av kostnadsfria halkskydd till vintern
2020.
Sammanfattning av ärendet
Efter beslut i Skärholmens stadsdelsnämnd i december 2019 delade
förvaltningen ut kostnadsfria broddar till medborgare i stadsdelen
som
har fyllt 65 år. Nämnden beslutade också att förvaltningen efter
genomförda åtgärder ska utvärdera aktiviteten och sammanställa det
i
en utredning om att permanenta denna åtgärd.
Förvaltningen köpte in 1500 par broddar i olika storlekar. Dessa
delades ut på medborgarkontoret till medborgare och till
hemtjänstutförare som kunde hämta broddar och dela ut till sina
kunder i Skärholmen. Av de inköpta broddarna har ca 30% delats
ut.
Under de rådande omständigheterna bedöms det inte lämpligt att
genomföra en mer djupgående uppföljning. Förvaltningen har
därför
bara inhämtat intryck från de medarbetare på medborgarkontoret
som
medverkade i utdelningen. De har framfört att de fick många
positiva
kommentarer och uppskattade ord om aktiviteten.
Av de inköpta broddarna har ca 30% delats ut. Det låga antalet
utdelade broddar beror troligtvis på att det inte gjordes någon större
informationsinsats förutom ett brevutskick till samtliga
Skärholmsbor
med hemtjänstinsatser. Det innebär att det finns en stort lager kvar
för
att kunna dela ut broddar igen 2020. Förvaltningen föreslår därför
att
stadsdelen genomför ett nytt utdelande till vintern, med en större
informationskampanj. Detta skulle givetvis göras med hänsyn till
eventuella restriktioner gällande smittskydd.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
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Handlingar i ärendet
 315606 (Godkänd - R 1) Uppföljning av insats för att
uppmuntra till fysiskt aktivitet året om för våra äldre
 SKHLM 2019/670-7 §30 den 28 november 2019,
Skärholmens stadsdelsnämnd Uppmuntra till fysisk aktivitet
året runt för våra äldre
 SKHLM 2019/670-6 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Svar
till Skrivelse "Uppmuntra till fysisk aktivitet året runt för
våra äldre".
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§ 23
Genomför informationskampanj för att nå våldsutsatta i
karantän
-svar på skrivelse
SKHLM 2020/306

Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
underlag om vilka fastighetsägare och aktörer som spridit
informationen om våld i nära relation under våren och om möjligt i
vilka fastigheter. Om möjligt är det också bra om förvaltningen kan
ge en bild av antalet hushåll som nåtts av informationen.
Sammanfattning av ärendet
S, V och Fi ser till följd av Covid-19 ett ökat behov av uppsökande
arbete och föreslår att förvaltningen utreder möjligheten att
genomföra en informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän
och våldsutövare samt återkomma med förslag på ytterligare
åtgärder för att stärka skyddet och nå ut till våldsutsatta i hemmet.
Förslaget om att genomföra en informationskampanj bedöms vara
en effektiv och framgångsrik strategi för att nå våldsutsatta i
karantän. Förvaltningen bedömer att det pågår ett gediget arbete på
flera olika nivåer, genom flera olika kanaler och med flera olika
samhällsaktörer för att nå våldsutsatta och våldsutövare.
Förvaltningen bedömer därför att det i dagsläget inte föreligger
behov av ytterligare förstärkning.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande, ett förslag till beslut enligt bilaga.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokraterna
ansluter sig till förslaget till beslut.
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för stadsdelsnämnden följande
förslag till beslut:
"Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
underlag om vilka fastighetsägare och aktörer som spridit
informationen om våld i nära relation under våren och om möjligt i
vilka fastigheter. Om möjligt är det också bra om förvaltningen kan
ge en bild av antalet hushåll som nåtts av informationen."
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på stadsdelsnämndens förslag till
beslut och hör bifall därtill.
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Bilaga
Förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, förslag till beslut Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Skärholmens stadsdelsnämnd
2020-08-27
Genomför informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän
Sissela Nordling Blanco (FI)
Salar Rashid m.fl. (S)
Anna Laine m.fl. (V)
Förslag till beslut:
Att uppdra förvaltningen att återkomma med svar på hur stor andel
av stadsdelens hushåll som beräknas ha nåtts av informationen i
fastigheters anslagstavlor, tvättstugor och portar samt vad urvalet
grundat sig på.
Vi vill tacka för förvaltningens svar. Vi är glada att både
stadsdelsförvaltningen och socialförvaltningen genomfört åtgärder
sedan vi lyfte frågan. Vi skulle dock vilja ha ett utförligare svar på
vilka insatser som gjorts lokalt. I svaret nämns olika kampanjer och
att affischer har satts upp hos polisen och i olika fastigheters
anslagstavlor, tvättstugor och portar. Vi är flera som inte har märkt
av dessa affischer i våra tvättstugor eller anslagstavlor och mot
bakgrund av det undrar vi hur stor andel av Skärholmens hushåll
som beräknas ha nåtts av den riktade informationen i sin bostad.
Om affischer endast satts upp i vissa fastigheter önskar vi veta vad
det beror på.

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/306-3 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelsen.
 SKHLM 2020/306-1 Skrivelse; Genomför
informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän.
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§ 24
Månadsrapport per juli månad 2020
-beslutsärende
SKHLM 2020/446

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för juli 2020 efter
åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och
resultatöverföringar.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 317926 (Godkänd - R 1) Månadsrapport per juli 2020
 317919 Bilaga 1 - månadsprognos JUL 2020
 317920 Bilaga 2, ub071a_juli
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§ 25
Uppdatering av delegationsordningen för Skärholmens
stadsdelsnämnd
-beslutsärende
SKHLM 2019/523

Beslut
1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 37 § KL till sociala
delegationen rätten att fatta beslut om
- ansökan hos förvaltningsrätt om utreseförbud enligt 31 b § LVU
- prövning av om utreseförbud ska upphöra enligt 31 c § LVU
- upphörande av utreseförbud enligt 31 c § LVU
- tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU
-för viss resa tillfälligt undantag från utreseförbud enligt 31 i§ LVU
2. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 31 d § LVU ledamöterna
Johan Kling (C) Salar Rashid (S), Eva Rüdlinger (M), Mikael
Sundin (M), Roger Isaksson (S) med rätten
att under återstoden av år 2020 fatta beslut om tillfälligt
utreseförbud.
3. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 37 § KL till Johan
Kling (C) Salar Rashid (S), Eva Rüdlinger (M), Mikael Sundin
(M), Roger Isaksson (S) rätten att under
återstoden av år 2020 fatta beslut om upphörande av tillfälligt
utreseförbud enligt 31 g § LVU.
4. Beslut som fattas enligt punkt 1 ovan anmäls till nämnden i
sociala delegationens protokoll. Beslut som fattas enligt punkt 2
och 3 ovan anmäls till sociala delegationen, vars protokoll
anmäls till stadsdelsnämnden.
5. Under förutsättning att nämnden beslutar enligt punkt 1-3 ovan
görs tillägg i nämndens delegeringsförteckning enligt
tjänsteutlåtandets bilaga 2.
6. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 7 kap 5 § KL att
avdelningschef i samråd med kommunikatör på förvaltningen
att fatta beslut om att starta ett nytt konto i sociala medier för en
verksamhet eller funktion.
7. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören att vid jäv
fatta beslut i ärendegruppen Äldreomsorg. Stadsdelsdirektören
får också i uppdrag att genom vidaredelegering uppdra åt en
tjänsteman anställd i en annan stadsdelsförvaltning att fatta
beslut i dessa ärenden.
8. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att anmäla de
vidaredelegeringar som redovisas i bilaga, kolumnen Delegat
(lägsta nivå).
Sammanfattning av ärendet
Utreseförbud enligt LVU
Den 27 maj 2020 fattade riksdagen beslut som möjliggör
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utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att
ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Den nya bestämmelsen
återfinns i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga,
LVU, och träder i kraft den 1 juli.
De nya lagrummen i LVU innebär att stadsdelsnämnden behöver ta
ställning till vilken instans som ska fatta beslut när ett ärende blir
aktuellt. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om
delegeringar och förordnanden enligt ovan.
Uppstart och avslut av konton i stadens sociala medier
Stockholms stad har antagit en policy kring sociala medier som
omfattar stadens konton. Policyn behandlar bland annat
beslutsordning, ansvar, tillgänglighet, olika lagrum och gäller
Stockholms stads samtliga förvaltningar och bolag.
Av policyn framkommer att konton på sociala medier får fattas
enligt beslut från förvaltningsdirektör eller av annan för
förvaltningen bestämd beslutsnivå. Förvaltningen föreslår att
stadsdelsnämnden delegerar till avdelningschef, i samråd med
förvaltningens kommunikatör att fatta beslut om uppstart och avslut
av konton i sociala medier.
Hantering av jävsärenden inom äldreomsorgen
Enligt 7 kap 5 § kommunallagen kan nämnden delegera sin
beslutanderätt till bland annat en tjänsteman som är anställd i
kommunen. Nämnden får också delegera till förvaltningschefen
med uppdrag att vidaredelegera till tjänsteman som är anställd i
kommunen.
En sådan delegation till tjänsteman som är anställd i en annan
stadsdelsförvaltning, anses inom stadens äldreomsorg, vara det mest
praktiska och lämpliga sättet att lösa situationer, när det på grund av
jäv inte är lämpligt att ett ärende handläggs inom den egna
förvaltningen.

Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut med tillägget att Birgitte Isberg (S) stryks ur förslaget då hon
avlidit och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2019/523-22 (Godkänd - R 1) Uppdatering av
delegationsordningen.
 SKHLM 2019/523-23 Bilaga 1 Utdrag ur LVU som visar de
nya bestämmelserna.
 SKHLM 2019/523-24 Bilaga 2 Tillägg till
delegationsordningen.
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§ 26
Stockholms stads program för att motverka hemlöshet
2020-2025
-svar på remiss
SKHLM 2020/244

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till program för att
motverka hemlöshet 2020-2025. Det nya programmet innehåller sex
mål och tre strategier samt beskriver hur stadens socialtjänst ska
arbeta för att motverka hemlöshet.
Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till ett nytt program och
föreslår att kopplingen till förvärvsarbete och den egna
försörjningen i förhållande till hemlöshet lyfts fram i programmet.
Förvaltningen föreslår också att kvinnornas utsatthet synliggörs
tydligare.
Förslag till beslut
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler för
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande, ett förslag till beslut enligt bilaga 1.
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 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande. Han ställer dessa
mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler för Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande, ett särskilt uttalande
enligt bilaga 2.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättaren Jamila Hassan Khali (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.
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Ledamoten Anna Laine (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till beslut.
Ledamoten Annelie Fridell (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ersättaren Sissela Nordling Blanco (Fi) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag till ersättaryttrande.
Bilaga 1
Förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt
ersättaryttrande.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2020
Sida 23 (65)
2020-08-27

Bilaga 1, förslag till beslut Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Skärholmen stadsdelsnämnd
Program för hemlöshet
Anna Laine m.fl. (V)
Salar Rashid m.fl. (S)
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Förslag till beslut
1. Delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
2. Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och bolag
får i uppdrag att ta fram ett nytt program med ett tydligt mål om att
utrota hemlösheten, med detta ska tillhörande handlingsplan tas
fram
3. Därutöver anförs följande
Varje kommun är enligt lag skyldig att planera för
bostadsförsörjningen i syfte att alla kommunens invånare ska ha en
god bostad – något som allt fler kommuner idag inte lever upp till.
Det är vidare stadens ansvar att tillgodose behovet av bostäder i
kommunen, inte socialtjänstens. Därför anser vi att ett program mot
hemlöshet ska ha som mål att utrota hemlösheten för att leva upp till
gällande lagstiftning och målen i Agenda 2030. Programmet med
tillhörande handlingsplan bör ligga på kommunstyrelsen där
socialnämnden är en part precis som stadsdelsnämnderna,
exploateringsnämnden, SHIS bostäder, allmännyttan med flera är
egna partner där alla tar ansvar för sin del.
Förra mandatperioden ledde vi arbetet mot att minska hemlösheten
bland äldre i staden, något som gav effekt redan första året och som
detta program också kan lära av. För att lyckas med arbetet mot
hemlöshet krävs både förebyggande arbete, akuta insatser samt en
långsiktig plan för att det ska finnas tillräckligt många lägenheter i
staden till en hyra som de som efterfrågar dessa har råd med. Det
håller inte att socialnämnden har ett väl fungerande arbete på
Enheten för hemlösa med de allra mest utsatta samtidigt som
majoriteten säljer ut lägenheter med rimliga hyror. I år har inte
behovet av försöks- och träningslägenheter kunnat tillgodoses på
grund av avsaknad av bostäder med rimliga hyror och endast 31/100
genomgångsbostäder har förmedlats till hemlösa barnfamiljer.
I Skärholmens stadsdelsområde ökar antalet hemlösa barnfamiljer
procentuellt högst inom Stockholms stad – en fråga som
stadsdelsnämnden är skyldig att ta på största allvar. Många
barnfamiljer har varken andrahands- eller inneboendekontrakt och
är därmed hänvisade till tillfälliga boenden. När stadens bostäder
med rimliga hyror säljs ut kan stadsdelsförvaltningen komma att få
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ökade kostnader för att placera barnfamiljer i andra kommuner, med
fler resor till skolor, fritidsverksamheter, vårdinstitutioner och
arbetsplatser. Kostnaderna kan också komma att gälla boenden i
nyproducerade och privatägda hyresrätter där hyrorna som
förvaltningen delvis är med och bekostar blir betydligt högre. Till
detta kommer kostnader för ökad ohälsa, bland barn och vuxna, och
svårigheter för allt fler barn att kunna koncentrera sig på skolarbete
och därmed erhålla tillräckliga betyg. Inte minst skapas en social
otrygghet med bristande tillit som riskerar att verka splittrande i
området.
Vi vill se krafttag mot en av stadens absolut största utmaningar,
hemlösheten. En del av förslagen som finns med i programmet är
bra, inte minst att hemlöshetsarbetet ska utgå från evidens med
Bostad först och barnens behov i centrum, samt uppmärksamma
kvinnor som särskilt utsatt grupp. Men detta nya program innebär
inte mycket nytt mot tidigare. I ett hemlöshetsprogram behövs
också ett arbetssätt för alla de stockholmare som idag befinner sig i
strukturell hemlöshet utan sociala problem. Detta är en grupp som
kommer växa kraftigt kommande år då många väntas flytta från
SHIS bestånd och som är osynliga i den här rapporten.
Frågan om strukturell hemlöshet handlar om en grundläggande rätt
till ett tryggt hem som är anpassat efter varje människas behov och
förutsättningar. Rätten till bostad är så fundamental att det påtalas i
Sveriges grundlag och identifieras som en av de mänskliga
rättigheterna enligt Förenta nationerna (FN). Vi anser att det är en
självklarhet att sträva mot att förverkliga rätten till ett tryggt och bra
boende för alla. Staden bör därför, såsom Malmö stad, ansluta sig
till det globala FN-initiativet The Shift och gemensamt verka för en
inriktning där bostad ses som en rättighet och utförsäljning av
allmännyttan förkastas.
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Bilaga 2, särskilt uttalande Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ,
som sitt ersättaryttrande
Skärholmens stadsdelsnämnd
2020-08-26
Stockholms stads program för att motverka hemlöshet
Anna Laine m.fl. (V)
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Särskilt uttalande
Vi ställer oss kritiska till att EU-medborgare samt
tredjelandsmedborgare som tillfälligt vistas i staden och som lever i
social och ekonomisk utsatthet utan att uppfylla villkoren för
uppehållsrätt inte omfattas av programmet, särskilt när det i rådande
stund inte finns en annan handlingsplan som inkluderar denna
grupp. Människor som vistas i Sverige ska ha möjlighet att göra det
under värdiga och humana former och rätten till bostad är
grundläggande i detta. Rätten till bostad räknas som en av de
mänskliga rättigheterna enligt Förenta Nationerna (FN) och det
borde därför vare en självklarhet att sträva mot att förverkliga rätten
till ett tryggt och bra boende för alla.

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/244-3 (Godkänd - R 1) Stockholms stads
program för att motverka hemlöshet 2020-2025.
 SKHLM 2020/244-1.3 Bilaga - Stockholms stads program
för att motverka hemlöshet 2020-2025
 SKHLM 2020/244-1.2 Stockholms stads program för att
motverka hemlöshet 2020-2025
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§ 27
Motion om att projekt som främjar svensk kultur ska
prioriteras vid tilldelning av kulturstöd
-svar på remiss, omedelbar justering
SKHLM 2020/262

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och lämnar det som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Denna remiss från kommunstyrelsen gäller en motion från
Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. Motionärerna vill att
stadens förvaltningar utreder hur projekt som främjar svensk kultur
kan prioriteras vid tilldelning av kulturstöd. Stadsdelsnämnden i
Skärholmen beviljar inte kulturstöd eller projektstöd som avses i
motionen.
Stadsdelsförvaltningen anser att motionen tar upp flera begrepp
såsom anpassning, kultur, kulturellt svenska fenomen, en gemensam
svensk kultur och svensk historia som är svårfångade utan enhetlig
definition och för vilka det finns flera akademiska teorier,
filosofiska inriktningar och folkliga uppfattningar. Begreppens
perspektiv hör även ihop med vem som för tiden har
tolkningsföreträde. Stadsdelsförvaltningen anser att det skulle
innebära en utmaning att utreda om och hur förslaget skulle kunna
genomföras.
Förslag till beslut
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) yrkar bifall till remissen.
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 Sverigedemokraternas. Han ställer dessa
mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Reservation
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 316575 (Godkänd - R 1) 2.Remiss av Motion om att projekt
som främjar svensk kultur ska prioriteras
 SKHLM 2020/262-1.1 Motion om att projekt som främjar
svensk kultur ska prioriteras vid tilldelning av kulturstöd
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§ 28
Riktlinjer för föreningsbidrag
-svar på remiss, omedelbar justering
SKHLM 2020/286

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
med tillägg av det som anförs i bilaga och
lämnar det som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Denna remiss från kommunstyrelsen gäller stadsövergripande
riktlinjer för förenings- och kulturbidrag som möter stadens
demokrativillkor.
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på stadsövergripande riktlinjer
med tydliga demokrativillkor. Förvaltningen skulle dock bland
annat önska ett tydligare stöd kring vad som gäller om en förening
överträtt demokrativillkoren och hur länge det ska påverka
föreningens möjligheter att söka stöd eller hindra annat samarbete
med staden.
Det är också tydligt att riktlinjerna är framtagna utifrån större och
mer omfattande projektansökningar än de aktivitetsbidrag som
Skärholmens stadsdelsnämnd hanterar och förvaltningen föreslår att
lokala riktlinjer tas fram för delar av förfarandet.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande, ett förslag till beslut enligt bilaga.
Ordförande Johan Kling (C) anmäler att Centerpartiet ansluter sig
till förslaget.
Ledamoten Martin Vallas (L) anmäler att Liberalerna ansluter sig
till förslaget.
Ledamoten Elisabet Johnson (M) anmäler att Moderaterna ansluter
sig till förslaget.
Ledamoten Sara Grolander (MP) anmäler att Miljöpartiet ansluter
sig till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på stadsdelsnämndens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Förslag till beslut, Skärholmens stadsdelsnämnd.
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Bilaga, förslag till beslut Skärholmens stadsdelsnämnd
Skärholmen stadsdelsnämnd
2020-08-27
Riktlinjer för föreningsbidrag
Anna Laine m.fl. (V)
Salar Rashid m.fl. (S)
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Johan Kling (C) m.fl.
Martin Vallas (L) m.fl.
Elisabet Johnson (M) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl.
Förslag till beslut
Att

delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att

därutöver utöver anföra

Vi anser att förslaget i stort väcker fler frågor än det ger svar, och
att dessa frågor behöver redas ut för att riktlinjerna ska vara
behjälpliga i förvaltningarnas arbete.
I förslaget till riktlinjer avseende förenings- och kulturbidrag –
demokrativillkor, går att läsa att ”En förening/organisation som
begår lagbrott eller använder utomparlamentariska metoder för att
uppnå ett politiskt mål kan sägas motarbeta det demokratiska
styrelseskicket och ska inte beviljas bidrag.”
Definitionen av utomparlamentariska aktioner är enligt
Nationalencyklopedin politisk aktivitet utanför det parlamentariska
systemet. Vidare går att läsa att definitionen innefattar:
”I en parlamentarisk demokrati kan det röra sig om fredliga
demonstrationer, kampanjer eller andra opinionsyttringar, ibland
mot parlamentariska beslut. Gränsen mellan legala och illegala
utomparlamentariska aktioner kan ibland vara svår att dra. Tydligt
illegala handlingar är t.ex. våldsamma aktioner och sabotage.
Aktioner riktade mot det demokratiska parlamentariska systemet
som sådant, t.ex. militärkupper och revolutioner, är också att
betrakta som utomparlamentariska.”
Då definitionen av utomparlamentariska metoder även innefattar
fredligt politiskt påverkansarbete, såsom kampanjer och andra
opinionsyttringar, så innebär det att om nämnden bifaller denna
skrivning så riskerar ett antal av de föreningar som idag får
föreningsbidrag att inte ha rätt till dem framöver. En
pensionärsorganisation har till exempel all rätt att dela flygblad och
en minoritetsorganisation har rätt att bedriva opinionsarbete idag,
men med de nya riktlinjerna riskerar de att inte få något bidrag från
Stockholms stad.
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Även om vi förstår att syftet med riktlinjerna säkerligen är att
tydliggöra att våld mot politiska motståndare är helt förkastligt,
vilket Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ
starkt instämmer i, så menar vi att denna skrivning måste förändras
eller strykas då den riskerar att drabba även helt vanliga föreningar
som använder sig av fredliga utomparlamentariska metoder. Vi vill
till exempel påminna om att när politiska partier, från höger till
vänster, delar flygblad – så är det utomparlamentariskt arbete.
Då riktlinjerna syftar till att vara ett stöd i nämndernas arbete med
föreningsbidrag samt förtydliga, och stödja, nämnderna i detta
arbete, så motverkar denna typ av skrivningar sitt syfte och öppnar
för oklara tolkningar och godtycklighet i beslutsfattandet.
Vi vill också framhålla en del kritik som inkommit från olika
verksamheter i staden. Idrottsförvaltningen framhåller i sitt
remissvar att deras lokalupplåtelser består främst av
korttidsupplåtelser av idrottsytor- och lokaler genom nämndens
bokningssystem till föreningar, företag, förbund som
privatpersoner. Och menar att riktlinjerna är framtagna med
utgångspunkten i fristående förfrågningar att nyttja staden lokaler
och inte är anpassade utifrån omfattande löpande
upplåtelseverksamhet så som vid bokningar av idrottsytor. Vi håller
med idrottsförvaltningen i detta och menar riktlinjerna behöver
tydliggöra hur kontroller vid löpande omfattande
upplåtelseverksamhet ska genomföras proportionerligt samt att det
behöver göras åtskillnad mellan återkommande verksamhetsstöd
och stöd av projektkaraktär där större belopp beviljas och där
särskilda beslut krävs.
Slutligen vill vi framhålla kommentarer från fastighetskontoret som
menar att det är oklart om riktlinjerna ska omfatta kontorets
kommersiella verksamhet, som uthyrning till butiker som säljer
barnkläder (som kan vara tillverkade av barn) men tar också
exempel om uthyrning till musikkollektiv (som skulle kunna
repetera och uppföra verk med odemokratiska texter) och skriver
”Kontoret bedömer det som mycket svårt att på ett effektivt sätt
kunna kontrollera vandeln hos hyresgästerna i alla delar både inför
och under avtalstiden. Detta skulle fordra mycket omfattande
resurser och därtill en näst intill omöjlig objektiv
bedömningsgrund.” Vi instämmer i fastighetskontorets bedömning
och menar att riktlinjerna med bakgrund av detta och övriga
synpunkter behöver tydliggöras för att vara användbara som just
riktlinjer i verksamheternas löpande arbete.

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/286-3 (Godkänd - R 1) SKHLM 2020/286-1.
 SKHLM 2020/286-1.2 Bilaga 1 - Stockholms stads riktlinjer
för förenings- och kulturbidrag
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§ 29
Riktlinjer för lokalupplåtelse
-svar på remiss, omedelbar justering
SKHLM 2020/287

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2020 ska
kommunstyrelsen, i samarbete med berörda nämnder, ta fram
stadsövergripande riktlinjer för lokaluthyrning som möter stadens
demokrativillkor. Dessa riktlinjer har nu arbetats fram av
kommunstyrelsen och har remitterats till stadsdelsförvaltningen.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att upplåta lokaler till
aktörer som inte delar samhället grundläggande värderingar. Genom
dessa riktlinjer förtydligas på vilka grunder lokaler kan upplåtas och
underlättar därmed arbetet. Förvaltningen deltog i arbetet med att ta
fram riktlinjerna och anser att förvaltningens synpunkter har
tillgodosetts i riktlinjerna. Förvaltningen har därför inga ytterligare
synpunkter.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/287-3 (Godkänd - R 1) Remiss av riktlinjer
för lokalupplåtesler - demokrativillkor.
 SKHLM 2020/287-1.2 Bilaga 1 - Riktlinjer lokalupplåtelse
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§ 30
Sjötrafikutredning del 1
-svar på remiss, omedelbar justering
SKHLM 2020/362

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Region Stockholm är regionens kollektivtrafikmyndighet samt
beställare av kollektivtrafik inklusive sjötrafik. Trafikförvaltningen
har på uppdrag av Regionfullmäktige i Stockholm genomfört en
utredning av hur Stockholmsregionens sjötrafik ska utformas. I
utredningen presenteras två olika alternativ på utformning av
sjötrafiken med planeringsår 2025 och framåt.
Förvaltningen föreslår att utredningen ser över syftet med
pendelbåtstrafiken och överväger rekreation och besöksresor på
säsongsbasis samt ser över möjliga sträckor som kan tjäna ett sådant
syfte.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/362-4 (Godkänd - R 1) Sjötrafikutredning del
1 - svar på remiss.
 SKHLM 2020/362-1.4 Remissutgåva Sjötrafikutredning del
1
 SKHLM 2020/362-1.2 Bilaga
1_Sjötrafikutredning_Trafikförvaltningen_200504
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§ 31
Stockholms stads strategi för arbetsmarknadsinsatser
-svar på remiss
SKHLM 2020/492

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet har remitterats till förvaltningen för yttrande gällande
Stockholms stads strategi för arbetsmarknadsinsatser. Strategin
beskriver hur stadens arbetsmarknadsinsatser ska bedrivas.
Förvaltningen är positiv till den framtagna strategin och ställer oss
bakom den framtagna strategin.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör bifall därtill.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande, ett särskilt uttalande enligt bilaga 1.
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler för Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande, ett särskilt uttalande
enligt bilaga 2.
Bilaga 1
Särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt
ersättaryttrande.
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Bilaga 1, särskilt uttalande Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2020-08-27
Stockholms stads strategi för arbetsmarknadsinsatser
Salar Rashid m.fl. (S)
Anna Laine m.fl. (V)
Sissela Nordling Blanco (FI)
Särskilt uttalande
Stockholms stad står inför möjligheter och utmaningar som behöver
mötas. I dagsläget är det fortfarande oklart hur stora konsekvenser
av coronakrisen kommer att bli för Stockholm.
Inte heller är det klargjort hur de eventuella förändringarna av
Arbetsförmedlingen kan komma att påverka stadens arbete.
Växande befolkning och god tillväxt är styrkor som ska tas tillvara
samtidigt som arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft ska
tillgodoses. Arbetslösheten har generellt legat på historiskt låga
nivåer men med coronakrisen kommer arbetslösheten att öka och de
många stockholmare som av olika anledningar stod utanför
arbetsmarknaden kommer att antagligen att få det ännu svårare att ta
sig in.
Ärendet lyfter på ett förtjänstfullt sätt hur staden arbetar för att fler
ska komma i arbete. Stadens verktygslåda är stor som det går att
utläsa i ärendet. Vi har inget att erinra mot de prioriteringar,
vägledande principer och arbetsmarknadsinsatser som används
inom staden. Det vi däremot saknar är målsättningar och riktning i
strategin avsaknaden av detta gör att dokumentet endast blir en
katalog över stadens befintliga insatser.
90-dagarsgaranti för unga, komvuxgaranti, snabbare etablering av
nyanlända, utvecklande av nya collegekoncept och ökad
målsättning för Stockholmsjobb är exempel på målsättningar som
hade passat att lyfta in i strategin. Ett tydligare
jämställdhetsperspektiv behöver även lyftas in i strategin. Strategin
pekar exempelvis ut utrikesfödda kvinnor som en särskilt sårbar
grupp, men presenterar samtidigt inte några mer ingående strategier
på hur staden ska möta upp mot den diskriminering och de
svårigheter för att ta sig in på arbetsmarknaden som gruppen
möter.” Berörda förvaltningar har redovisat uppdraget som de fick i
stadens budget 2019. Nu är det viktigt att majoriteten visar tydligare
politisk vilja, utökar insatserna och investeringarna för att minska
behovet av ekonomiskt bistånd och ökar sysselsättningen. Och att
det finns tillräckliga resurser för de som är i behov av stöd. På sätt
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kan Stockholm tas sig ur den ekonomiska nedgången och inte lämna
några invånare efter.
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Bilaga 2, särskilt uttalande Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ,
som sitt ersättaryttrande
Skärholmen stadsdelsnämnd
2020-08-27
Strategi för arbetsmarknadsinsatser
Anna Laine m.fl. (V)
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Särskilt uttalande
Vi vill göra ett tillägg till förvaltningens svar på remissen om den
nya strategin för arbetsmarknadsinsatser i Stockholms stad.
Tillägget gäller inte syfte, handlingsplan eller målbild utan avser att
uppmärksamma vilka kategorier som strategin identifierat som
varandes i en särskilt utsatt situation på arbetsmarknaden. Vi menar
att unga vars föräldrar är utrikesfödda samt personer med afrikansk
härkomst, oavsett individens och dennes föräldrars födelseland, bör
läggas till som ytterligare kategorier. Genom att de utesluts
osynliggörs diskriminerande strukturer som försvårar situationen för
dessa grupper, där till exempel hög utbildningsnivå hos en individ
inte i sig genererar hög sysselsättningsgrad. Vi vill hänvisa till
forskning som påvisar hur vithetsnormer är styrande för gruppers
och individers förutsättningar inom sysselsättningen, och samhället
i vidare bemärkelse, inte minst Länsstyrelsens rapport Antisvart
rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. Till detta vill vi
också lyfta fram att de som kategoriseras som utsatta samtidigt är
betydelsefulla resurser och att handlingsplan och målbild bör
utformas genom denna utgångspunkt.

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/492-3 (Godkänd - R 1) Svar på remissen.
 SKHLM 2020/492-1 Remiss av Stockholms stads strategi för
arbetsmarknadsinsatser, KS 2020/904.
 SKHLM 2020/492-1.1 Bilaga - Stockholms stads strategi för
arbetsmarknadsinsatser
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§ 32
Rekommendation om att anta överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om
Uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i länet
-svar på remiss
SKHLM 2020/450

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att lämna förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm och
Storsthlm har tagit fram ett förslag på överenskommelse om
uppdrag och samverkan mellan Region Stockholm och
kommunerna för länets ungdomsmottagningar.
Överenskommelsen fokuserar på att tydliggöra det
tvärprofessionella uppdraget som det delade huvudmannaskapet
mellan region och kommun innebär. Storsthlm rekommenderar
kommunerna i länet att anta överenskommelsen.
Förvaltningen ser positivt på överenskommelsen och anser att det är
viktigt att den antas eftersom en fungerande samverkan möjliggör
arbetet att främja barn och ungdomars hälsa.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Särskilt uttalande
Ledamoten Anna Laine (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett särskilt uttalande enligt bilaga.
Bilaga
Särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Skärholmens stadsdelsnämnd
2020-08-27
Överenskommelse mellan kommunerna
i Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och
samverkan avseende ungdomsmottagningarna i länet
Sissela Nordling Blanco (FI)
Salar Rashid m.fl. (S)
Anna Laine m.fl. (S)
Särskilt uttalande
Vi välkomnar en överenskommelse kring regionens och
kommunens delade ansvar för ungdomsmottagningarna. Vi ser att
ungdomsmottagningarna fyller en viktig roll för att främja ungas
hälsa och välmående. Vi välkomnar att ungdomsmottagningarna
enligt överenskommelsen ska präglas av ett intersektionellt och
normmedvetet förhållningssätt.
Just därför skulle vi gärna se att ungas frågor kring specifikt
könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning nämndes bland de
frågor som radas upp som exempel på ungdomsmottagningarnas
uppdrag. Det är viktigt att mottagningarna har hbtq-kompetens, ett
tydligt uppdrag och en tydlig kommunikation om att unga kan
vända sig dit med dessa frågor. Vi skulle också vilja se ett tydligt
uppdrag som rör frågor om samtycke specifikt, som ett led i att
motverka sexuellt våld och ge stöd till de unga som drabbats av det.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/450-3 (Godkänd - R 3) Remisssvar
överenskommelse mellan region Stockholm och
kommunerna för länets ungdomsmottagningar.
 SKHLM 2020/450-1.2 Överenskommelse om att anta
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och
Region Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i länet
 SKHLM 2020/450-1 Remiss av Rekommendation om att
anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms
län och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan
avseende ungdomsmottagningarna i länet, KS 2020/829.
 SKHLM 2020/450-1.1 Rekommendation om att anta
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och
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Region Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i länet
SKHLM 2020/450-2 Remisssvar överenskommelse mellan
region Stockholm och kommunerna för länets
ungdomsmottagningar.
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§ 33
Beslut att stadsdelsnämndens sammanträde hålls inom
stängda dörrar. Avser sammanträde den 27 augusti och
24 september
-anmälningsärende
SKHLM 2020/221

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
 318022 ordförandebeslut aug

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2020
Sida 42 (65)
2020-08-27

§ 34
Ny förskola vid Ekholmsvägen 133, kv. Klubbholmen 2
och 3 - genomförandeärende
-anmälningsärende
2017/000876

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 2017/876-11 Protokollsutdrag § 7 Ny förskola vid
Ekholmsvägen 133, kv. Klubbholmen 2 och 3 genomförandeärende.
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§ 35
Internremiss. Planärende på samråd, Storsätra 1 m.m. i
Sätra
-anmälningsärende
SKHLM 2020/344

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 2020/344-2 Kontorsyttrande. Svar på remiss,
Planärende på samråd Storsätra 1 Sätra, Dnr 2014-04885.
 SKHLM 2020/344-1.1 Planärende på samråd (2/2)
 SKHLM 2020/344-1 Internremiss. Planärende på samråd,
Storsätra 1 m.m. i Sätra, dnr 2014-04885. Ev. synpunkter
senast 2020-06-10.
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§ 36
Brukaravtal gällande skötsel av ett mindre område i
Sätraskogens naturreservat
-anmälningsärende
SKHLM 2020/355

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 2020/355-1 Brukaravtal Kulturföreningen
Varvsarbetarhuset.
 SKHLM 2020/355-2 Bilaga.Karta brukaravtal
Kulturföreningen Varvsarbetarhuset.
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§ 37
En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU
2020:26)
-anmälningsärende: svar på remiss genom kontorsyttrande
SKHLM 2020/406

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 2020/406-3 Kontorsyttrande.
 SKHLM 2020/406-1.1 En sjukförsäkring anpassad efter
individen (SOU 2020 26)
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§ 38
Inbjudan till gemensam upphandling av Ramavtal för
Konulttjänster inom landskapsarkitektur - 2021
-anmälningsärende
SKHLM 2020/408

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 2020/408-1 Inbjudan av gemensam upphandling av
Ramavtal för Konulttjänster inom landskapsarkitektur 2021.
 SKHLM 2020/408-3 Vidaredelegation.
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§ 39
Inbjudan till gemensam upphandling av Besiktning av
lekplatsutrustning
-anmälningsärende
SKHLM 2020/428

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 2020/428-1 Inbjudan till gemensam upphandling av
Besiktning av lekplatsutrustning EÅV 2020/317.
 SKHLM 2020/428-2 Vidaredelegation.
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§ 40
Markanvisning för förskola inom fastigheten Nordens
Vänner 2 samt inom del av fastigheten Sätra 2:1 i
Bredäng
-anmälningsärende
SKHLM 2020/430

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 2020/430-2 Markanvisning för förskola inom
fastigheten Nordens Vänner 2 samt inom del av fastigheten
Sätra 2:1 i Bredäng till Skolfastigheter i Stockholm AB.
 SKHLM 2020/430-1 Mail; Bifogar ett markanvisningsärende
som ska behandlas i exploateringsnämnden den 11 juni 2020.
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§ 41
Lokal samverkansöverenskommelse med Skärholmens
lokalpolisområde
-anmälningsärende
SKHLM 2020/488

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 2020/488-1 Lokalsamverkansöverenskommelse.
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§ 42
Protokoll - Förvaltningsgruppen
-anmälningsärende
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 2020/42-10 Protokoll 2020-05-28.
 SKHLM 2020/42-11 Protokoll 2020-06-11.
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§ 43
Protokoll - Skärholmens Pensionärsråd
-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 2020/44-5 Protokoll 2020-06-04.
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§ 44
Protokoll - Gruppledarmöte
-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 2020/40-6 Protokoll 2020-05-28.
 SKHLM 2020/40-9 Protokoll 2020-06-11.
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§ 45
Balanslista
-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 2020/1-15 Balanslista uppdrag - SDN 9/2020-0827.
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§ 46
Fornborgar och informationsskyltar
Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vad som
anförs i skrivelsen.
Förslag till beslut
Ledamoten Martin Vallas (L) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet en skrivelse till
förvaltningen enligt bilaga.
Samtliga övriga partier i stadsdelsnämnden anmäler att de ansluter
sig till skrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar bifall till att skicka skrivelsen
till förvaltningen och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, stadsdelsnämnden
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Bilaga, skrivelse, Skärholmens stadsdelsnämnd
2020-08-27 Skärholmens stadsdelsnämnd
Övriga frågor
Johan Kling (C) m.fl.
Elisabeth Johnson (M) m.fl.
Martin Vallas (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl.
Fornborgar och informationsskyltar
Skärholmen och dess fyra stadsdelar har en lång kulturhistoria som
sträcker sig från förhistorisk fornborg i Skärholmen till nutida
frisbeegolfbana i Bredäng. Runt stadsdelarna finns informativa
skyltar som berättar om denna historia. Med deras hjälp kan
skärholmsflanören bekanta sig med och få syn på det som hänt.
Emellertid.
Stigen upp på fornborgen är igenvuxen och kräver ett gott tag om
Gröna Kartan som berättar att jo, här någonstans ska det finnas ett
fornminne. Informationsskyltarna runt stadsdelarna är tyvärr åldrat
gulnade och - i vissa fall - överklottrade och att ta sig runt
frisbeegolfbanan första gången är svårt, då flera av dess
informationsskyltar har försvunnit. Med anledning av detta föreslår
vi nämnden besluta:
• Att stadsdelens förvaltningen får i uppdrag att röja stigen upp till
Skärholmens fornborg för att exempelvis skolklasser kan bekanta
sig med den äldsta historien i Skärholmen.
• Att stadsdelens förvaltning får i uppdrag att, eventuellt i samarbete
med andra delar av huvudstadens förvaltning, inventera och förnya
beståndet av historiska informationsskyltar i stadsdelarna.
• Att förvaltningen får i uppdrag att, eventuellt i samarbete med
andra delar av huvudstadens förvaltning, inventera och förnya
beståndet av informationsskyltar på frisbeegolfbanan i Bredäng.
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§ 47
Situationen kring stadsdelens badplatser
Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen följande uppdrag:
- Att förvaltningen inför sommaren 2021 ser över vilka möjligheter
som finns att lösa trafik- och parkeringskaoset i anslutning till
stranden.
- Att förvaltningen tillsammans med stadens viltvårdare utarbetar en
strategi för att avlägsna fåglarna och på så vis förhoppningsvis
förbättra vattenkvalitén.
- Att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med övriga
intressenter undersöka möjligheten att stävja olovlig tältning i
anslutning till naturreservatet och badplatserna.
- Att informationsskyltar sätts upp med regler för vad som gäller när
man nyttjar stranden och grillplatser mm.
- Att i samarbete med berörda förvaltningar verka för att
toalettsitsar sätts in på de offentliga toaletterna, för att fler ska välja
att utföra sina behov på toaletten och inte i naturen.
- Att städning av hela strandområdet prioriteras, och inte endast
byte av papperskorgar.
- Att förvaltningen tittar på en lösning för att stävja problemet med
lösspringande hundar.

Förslag till beslut
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Moderaterna, Liberalerna,
Centerpartiet och Miljöpartiet en skrivelse till förvaltningen enligt
bilaga.
Samtliga övriga partier i stadsdelsnämnden anmäler att de ansluter
sig till skrivelsen med ändringen att punkten 3 i skrivelsen byts ut
mot följande formulering:
"Att förvaltningen tittar på en lösning för att stävja problemet med
lösspringande hundar."
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar bifall till att skicka skrivelsen
till förvaltningen med den ändrade formuleringen ovan och hör
enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, stadsdelsnämnden
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Bilaga, skrivelse, Skärholmens stadsdelsnämnd
2020-08-27
Skärholmens stadsdelsnämnd
Övriga frågor
Johan Kling (C) m.fl.
Elisabeth Johnson (M) m.fl.
Martin Vallas (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl.
Skrivelse - situationen kring stadsdelens badplatser
Under sommaren då fler än vanligt har hemestrat har vi sett ett ökat
tryck på våra badplatser vad gäller antalet besökare. Detta har lett
till en i det närmsta ohållbar trafiksituation, dels för blåljuspersonal
som inte tar sig fram till stranden, dels vad gäller unga badgäster
utan trafikvana. Vid drunkningstillbud kan det handla om sekunder
för att rädda liv, därför behöver ambulans ha en fri väg och tillgång
till stranden. I miljön rör sig också många barn som inte ännu
utvecklat förståelse och vana att röra sig i en trafikerad miljö.
Vidare ser vi också att vattenkvalitén vid badstranden under
perioder av sommaren varit otjänligt då stora flockar med
kanadagäss och andra fåglar även de nyttjar stranden frekvent och
deras avföring tros vara en stor del i den försämrade vattenkvalitén
Under sommaren har än en gång illegal camping inkl grillning med
egna grillar vid tälten på Sätrastrandsbadet ägt rum. Det är både
förbjudet att tälta och grilla vid badet, förutom vid de
iordninggjorda grillplatserna. De tältande hänger även tvätt, så de
som bor i tälten avser att stanna flera dagar. Hundar springer lösa
och gör sina behov på stranden där barn leker. Grinden står öppen
så man lätt kan åka in med bil vid stranden. Människor utför sina
behov i buskar vid stranden och skogspartiet på andra sidan
promenadvägen. Detta medför både lukt och toalettpapper som
skräpar ner.

Med anledning av detta föreslår vi nämnden besluta:
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Att förvaltningen inför sommaren 2021 kommer med ser över vilka
möjligheter som finns att lösa trafik- och parkeringskaoset i
anslutning till stranden.
Att förvaltningen tillsammans med stadens viltvårdare utarbetar en
strategi för att avlägsna fåglarna och på så vis förhoppningsvis
förbättra vattenkvalitén.
Att förvaltningen tillsammans med polisen gör regelbunden kontroll
och stoppar tältande, lösa hundar etc.
Att informationsskyltar sätts upp med regler för vad som gäller när
man nyttjar stranden och grillplatser mm.
Att i samarbete med berörda förvaltningar verka för att toalettsitsar
sätts in på de offentliga toaletterna, för att fler ska välja att utföra
sina behov på toaletten och inte i naturen.
Att städning av hela strandområdet prioriteras, och inte endast byte
av papperskorgar
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§ 48
Pengar ur trygghetsfonden
Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen följande uppdrag:
- Att förvaltningen söker pengar från trygghetsfonden för att sätta
upp effekt/trygghetsbelysning på Idrottsstigen under tunnelbanan i
Bredäng.
- Att förvaltningen i samma ansökan även ansöker om medel för att
återställa gång- och cykelbanan till dess ursprungliga bredd.
Förslag till beslut
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet, en skrivelse enligt
bilaga.
Övriga partier i stadsdelsnämnden anmäler att de ansluter sig till
skrivelsen.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar bifall till skrivelsens attsatser och hör bifall därtill.
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Bilaga, skrivelse stadsdelsnämnden
2020-08-27
Skärholmens stadsdelsnämnd
Övriga frågor
Johan Kling (C) m.fl.
Elisabeth Johnson (M) m.fl.
Martin Vallas (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl.
Skrivelse – Söka pengar ur trygghetsfonden
Stockholms stad har en trygghetsfond där förvaltningar kan söka
pengar för att göra investeringar i den fysiska miljön runt om i
staden för att öka på tryggheten. Det kan exempelvis vara för att
installera belysning för att öka tryggheten eller andra fysiska
investeringar för att göra platser mer tillgängliga och på så vis få
fler människor att röra sig i våra offentliga rum och därmed skapa
en trygghetskänsla.
Nu när höstmörkret smyger sig på identifieras fler platser som kan
behöva belysning för att skapa trygghet. En sådan plats är
Idrottsstigen under tunnelbanan i Bredäng. I samband med att det
nya huset mot Bredängs Allé byggdes har man dessutom nu smalnat
av gångbanan. Den mörka miljön under tunnelbanan i kombination
med den nu avsmalnade gång- och cykelvägen kan, efter mörkrets
inbrott, bidra till en känsla av otrygghet.
Med anledning av detta föreslår vi nämnden besluta:
Att förvaltningen söker pengar från trygghetsfonden för att sätta
upp effekt/trygghetsbelysning på Idrottsstigen under tunnelbanan i
Bredäng.
Att förvaltningen i samma ansökan även ansöker om medel för att
återställa gång- och cykelbanan till dess ursprungliga bredd.
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§ 49
Hälsa i Skärholmen
Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram adekvata
hälsotal för stadsdelen, och sätter dem i förhållande till Stockholm
stad totalt.
Skrivelsen avslås i övrigt.
Förslag till beslut
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
en skrivelse till förvaltningen enligt bilaga.
Ordföranden Johan Kling (C) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet ett förslag till beslut med
innebörden att Sverigedemokraternas första att-sats "Att
förvaltningen tar fram adekvata hälsotal för stadsdelen, och sätter
dem i förhållande till Stockholm stad totalt" skickas till
förvaltningen för beredning, men att skrivelsen avslås i övrigt.
Vice ordföranden Salar Rashid (S) yrkar avslag på skrivelsen
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) hör att det finns tre förslag till beslut,
Sverigedemokraternas förslag, Centerpartiet, Moderaterna,
Liberalerna och Miljöpartiet förslag, samt Socialdemokraternas
förslag till beslut. Han ställer dessa mot varandra och hör bifall till
Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiets förslag
till beslut.
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Skärholmens Stadsdelsnämnd
2020-08-27
Övrigt Tapani Juntunen (SD) mfl.
Hälsa i Skärholmen - En skrivelse om livskvalitet
Det finns ett uppenbart samband mellan låg socioekonomisk status
och sämre hälsa. Däremot tror vi inte att sambandet är direkt
kausalt. Den som är rik kan drabbas av sjukdom, och det är inte
givet att pengar löser problemet med sjukdom. Den som är fattig
kan i sin tur med små medel ändå hålla sig frisk, kanske hela livet.
Livskvalitet kan definieras på många sätt. Möjligheten till egen
försörjning är viktig inte enbart för att det höjer den
socioekonomiska statusen, det är också en tillfredsställelse i sig att
ha kontroll över sin livssituation. Möjligheten att bilda familj, efter
eget tycke och utformning av familjen är viktigt för bibehållandet
av hög livskvalitet. Det tredje som är helt avgörande för hög
livskvalitet handlar om hälsa.
Sommaren i Sverige erbjuder stora möjligheter till en tillvaro
utomhus, i Skärholmen märks det tydligt när man är ute hur många
det är som är ute och springer eller promenerar i motionsspåren. Att
många använder utegymmen, och att bollplaner används av många
ungdomar.
Vi från Sverigedemokraterna skulle dock vilja se en ännu större
grad av utnyttjandet möjligheterna till motion inom stadsdelen. Vi
skulle också vilja se en redovisning av olika hälsotal, som finns
redan framtagna, för att beskriva statusen på folkhälsotillståndet i
stadsdelen. Det moderna Sverige erbjuder stora möjligheter till
trygghet och sjukvård, trots detta finns en risk att vi utvecklar
livsstilssjukdomar. Det finns ett flertal sjukdomar som förvisso
aldrig kommer kunna utrotas helt, men allvarligheten och
omfattningen av sjukdomarna förvärras av till exempel låg fysisk
aktivitet. Diabetes typ2 är ett typexempel på en sådan sjukdom.
Det moderna Sverige erbjuder trygghet omsorg och vård, och det
moderna Sverige erbjuder en arbetsmarknad som idag mer präglas
av mycket arbete som kräver stillasittande. Detta ställer nya krav på
oss som medborgare att använda delar av fritiden åt fysisk aktivitet.
Vi tror att ett ökat fokus även på ett kommunalt plan på hälsa och
koppla detta till fysisk aktivitet är relevant också som en
sammanhållande faktor i samhället. Vi vill avhålla oss ifrån alla
identitetspolitiska aspekter, och istället framhålla vikten av fysisk
aktivitet som något viktigt för alla. Vi tror också att detta är en god
strategi för att balansera ut skillnader i hälsa som socioekonomiska
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skillnader ger. Den politiska värderingen är således att fysisk
aktivitet är bra, för hälsan. Det är en social konstruktion som är helt
nödvändig för att balansera välfärd och ökat välstånd. Det är sant att
hälsa och fysisk aktivitet är individuell, och är i första hand ett eget
ansvar. Men det går inte att komma ifrån att det finns stora
samhällsnyttor inbakade i frågan om hälsa, och att även en kommun
med sina aktiva val kan påverka utvecklingen i gruppen i sin helhet
i ett specifikt område.
Vi menar med denna skrivelse på intet sätt att Skärholmen är
eftersatt vad gäller möjligheter till fysisk aktivitet, utan vill tvärtom
påtala de goda möjligheter som finns, och istället fokusera på
utnyttjandet av dessa möjligheter.
Vi har därför fem olika förslag till beslut.
a. Att förvaltningen tar fram adekvata hälsotal för stadsdelen, och
sätter dem i förhållande till Stockholm stad totalt.
b. Att förvaltningen försöker initiera Gå-grupper, där medborgare
skapar sociala nätverk för att i grupp organisera promenader.
c. Att förvaltningen söker en intressent, en förening som vill
systematiskt organisera tipspromenader i områdets motionsspår
under den varma delen av året. Vår-sommar och höst. Vi tänker att
delar av föreningsbidraget skulle kunna användas som sporre för att
få ett intresse för detta från någon förening.
d. Att förvaltningen anordnar natur-exkursioner. Där är syftet att
medborgare i organiserad form under ledning ska ges möjlighet att
praktisera allemansrätten, plocka bär, och svamp.
e. Att förvaltningen gör en jämförelse mellan vilka aktiviteter som
är möjliga under årets varma period, i förhållande till årets kalla
period. Tanken är att här belysa skillnaden över året och
möjligheten att vi som politiker kan återkomma med förslag för att
öka möjligheten till fysisk aktivitet under vinterhalvåret.
f. Att på förvaltningens hemsida med uppgifter om hur man lägger
förslag på medborgarförslag, avisera att man särskilt ser fram emot
förslag från medborgare på nya fysiska aktiviteter.
Punkten d. syftar till att öka lokalkännedomen inklusive omnejd,
och öka förankringen i området. Man kan idag på kort tid till fots ta
sig till naturreservat i Huddinge (Gömmarens naturreservat). Man
kan också ta tunnelbanan till Botkyrka och ta del av de
naturområden som finns där. Av stadens olika stadsdelar är
Skärholmen unik vad gäller tillgången och närheten till vacker
natur. Stadsdelens devis handlar alltjämt om stränderna
I de fall det handlar om svamp måste man ha expertis, då det finns
giftiga svampar. Gällande bär är kravet på expertis inte lika hög.
Punkten d är den av ovan punkter som kan driva iväg vad gäller
kostnad, så där önskar vi se en återkoppling till nämnden, för vidare
beslut.
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Syftet med denna skrivelse är att belysa de aktiviteter som inte
kräver en stark socioekonomi, och belysa värdet av fysisk aktivitet i
en mer enklare form. Det är utmärkt att det finns privata aktörer
som arrangerar möjlighet till fysisk aktivitet, även avancerad sådan.
Dock tror vi att basen i en god hälsoprofil i ett givet område, ändå
kräver en del av det gemensamma. Och att det på ett folkhälsoplan
är en relevant och kritisk faktor att det finns stora möjligheter till
fysiska aktiviteter som inte kräver en stark socioekonomi. Här är det
viktigt att just utnyttja natur och terräng.
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Då inga övriga frågor kvarstod avslutade ordförande Johan Kling
(C) sammanträdet kl 19.25.

