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§7
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 29 oktober 2020.
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§8
Godkännande av dagordning
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen i enlighet med förslag
till beslut.
En övrig fråga anmäldes:
 Förslag till Beslut – Extra föreningsstöd med anledning av
covid-19, skrivelse från stadsdelsnämnden
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§9
Medborgarförslag om att anskaffa armbrytningsbord
utomhus vid utegymmen i Sätradal och vid Sätrabadet
- svar på medborgarförslag
SKHLM 2020/382

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på
medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Den 19 maj 2020 inkom det ett medborgarförslag om att anlägga
armbrytningsbord för både vuxna och barn i Sätradalsparken och
vid Sätrastrandsbadet. Förvaltningen välkomnar initiativ för att
komplettera utbudet av spontanidrott för olika åldrar och föreslår ett
bord för armbrytning vid Sätrastrandsbadet.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordföranden 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.
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.
Tjänstgörande 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
Skärholmen stadsdelsnämnd 22/10 2020
Medborgarförslag om att anskaffa armbrytningsbord utomhus vid
utegymen i Sätradal och vid Sätrabadet
Dnr SKHLM 2020/382
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Salar Rashid m.fl. (S)
Anneli Fridell m.fl. (V)
Förslag till beslut:
- Att förvaltningen får i uppdrag att utreda förslaget vidare ur ett
jämställdhetsperspektiv innan beslut fattas i frågan
- Att därutöver anföra följande:
Vi är generellt positiva till att öka möjligheterna till spontanidrott i
området men vi ställer oss frågande till att bekosta bord för
armbrytning utan att ha ett mer evidensbaserat underlag om hur
detta kan tänkas påverka könsfördelningen bland de som nyttjar
stadsdelens idrottsytor. När staden började arbeta med
genusbudgetering under den förra mandatperioden gjordes en studie
av just idrottsanläggningar som visade på en tydlig snedfördelning
som innebär att fler män och pojkar än kvinnor och flickor får ta del
av stadens resurser. Det här är något som behöver åtgärdas och det
framgår inte av ärendet hur armbrytningsbord kan bidra till detta
annat än att det i teorin skulle bli mer lättillgängligt för alla, vilket
vi inte är övertygade räcker för att det ska anses bidra till en
jämställd användning av det offentliga rummet och idrottsytor.
Därför föreslår vi en djupare utredning utifrån ett
jämställdhetsperspektiv innan beslut fattas i frågan.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/382-5 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om
att skaffa armbrytnings bord i Sätradalsparken och
Sätrastrandbadet.
 SKHLM 2020/382-3 Armbrytning maskad.
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§ 10
Medborgarförslag om att stadsdelsnämnden kontaktar
Svenska Bostäder om att de kontaktar någon
biodlarförening om möjlighet att sätta upp bikupor på
lämlig plats i Perennparken
- svar på medborgarförslag
SKHLM 2020/169

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på
medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Den 26 februari 2020 inkom ett medborgarförslag gällande
möjligheten att anlägga bikupor i Perennparken som ett sätt att dra
nytta av de omväxlande blomrabatterna i parken för att gynna
insekter. Det föreslogs att förvaltningen kontaktar Svenska Bostäder
och ber dem utreda möjligheten att en biodlarförening placerar
bikupor i Perennparken.
Svenska bostäder har tidigare utrett frågan i sina utemiljöer och
kommit fram till att anläggning av bikupor inte lämpar sig inom
bolagets fastigheter eller gårdar.
Arbetet med att öka antalet perenner i parker och andra gröna ytor
är viktigt även om inte biodling finns på plats. Förvaltningen jobbar
med frågan inom de miljöer som ligger inom förvaltningens
rådighet.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/169-5 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag att
stadsdelsnämnden kontaktar Svenska Bostäder för
anläggning av biodling i Perennparken.
 SKHLM 2020/169-3 biodling.
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§ 11
Ett Folkets hus i Skärholmen
- svar på skrivelse
SKHLM 2020/132

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Skrivelsen från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ innehåller frågor om stadsdelsnämnden avser att bidra till
en etablering av ett Folkets Hus och vilka lokaler som skapas inom
Fokus Skärholmen. I skrivelsen betonas att föreningen FOLK i
Skärholmen behöver ges långsiktiga möjligheter att bedriva
verksamhet.
Förvaltningen beskriver att inom Fokus Skärholmen finns i
dagsläget inget uppdrag om ett separat Folkets Hus. Vidare beskrivs
ett nära samarbete med föreningen FOLK i Skärholmen för att i
samverkan skapa trygga offentliga rum genom platsaktivering samt
samarbeten för ökad bildning och demokratiutveckling. Förutom
mötesplatsen som föreningen driver i Skärholmen, lyfter
förvaltningen Jakobsbergs gård och Värmeverket, båda i Bredäng.
Förvaltningen anser att det är positivt för stadsdelsnämndsområdet
att det finns flera lokalnoder och därmed en bredare representation
kring flera mötesplatser.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt 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 Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga 2.
Bilaga 1
Särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
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Bilaga 1, särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2020-10-22
Ett Folkets hus i Skärholmen
Dnr SKHLM 2020/132
Salar Rashid m.fl. (S)
Anneli Fridell m.fl. (V)
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Särskilt uttalande
Vi vill börja med tacka förvaltningen för svaret på vår skrivelse.
Stadsdelsförvaltningen menar på att ideella krafter skapar välfärd,
tillväxt och social integration. Att sociala aktiviteter och gemenskap
är starkt kopplade till upplevelsen av trygghet och upplevelsen av
ett bostadsområde som en god plats att bo på och verka i. Allt detta
och mycket mer skriver vi inom oppositionen under på. Vi ser även
positivt på att förvaltningen har ett samarbete med vårt föreningsliv
och civilsamhälle. Vi vill dock understryka om att ett vitalt,
spänstigt och välmående civilsamhälle och föreningsliv i området
förutsätter ett offentligt stöd i dess olika former. I dagsläget har vi
inga formella samarbeten med föreningslivet och civilsamhället i
skärholmen. Det ekonomiska stödet från förvaltningen till
föreningslivet och civilsamhället har vi inom oppositionen velat titta
på och förhandla om. Samt att vi har velat att förvaltningen skriver
fram en strategi och handlingsplan på hur vi kan stärka
föreningslivet och civilsamhället i skärholmens stadsdelsområde.
Annars blir våra och stadsdelsförvaltningens ord endast några få
välmenade ord på papper. Vi vill därför ge förvaltningen i uppdrag
att till nämnden lägga fram en handlingsplan för hur man kan stärka
föreningslivet och civilsamhället i skärholmens stadsdelsområde.
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Bilaga 2, särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2020-10-22
SKHLM 2020/132
Tapani Juntunen, Ingela Lansgard (SD)
Särskilt uttalande om principer kring ny samlingslokal
Skärholmen genomgår just nu stora förändringar, planerna med
Focus Skärholmen ger vid handen att ett större antal bostäder ska
byggas i stadsdel Skärholmen. Vi håller med om att för större
projekt är det rimligt att det även planeras in samlingslokaler.
I skrivelsen från S, V och Fi efterfrågar man något man kallar
Folkets Hus. Vi stödjer principiellt idén om ny samlingslokal.
Lokalen bör dock ha en något modernare klang som
Medborgarhuset eller Medborgarhuset Skärholmen. Alternativt att
man utlyser en namntävling kring vad lokalen ska heta.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/132-3 (Godkänd - R 1) Skrivelse; Ett Folkets
Hus i Skärholmen.
 SKHLM 2020/132-1 Skrivelse; Ett Folkets hus i
Skärholmen.
 343849 Rättelse
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§ 12
Uppdrag att utreda frågor om social dumpning i
Skärholmen
- svar på skrivelse
SKHLM 2020/235

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag av Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ att utreda antalet fall av
social dumpning som förekommer till och från Skärholmens
stadsdelsområde. I uppdraget ingår även att beskriva vilka åtgärder
som är nödvändiga för att förhindra att social dumpning uppstår
mellan kommuner.
Förvaltningen bedömer att dumpning mellan
stadsdelsnämndsområdet och andra kommuner inte förekommer.
Förvaltningen arbetar för att de medborgare som har stöd från
socialtjänsten ska bli egenförsörjande, vilket spelar en avgörande
roll för att motverka att social dumpning mellan kommuner sker.
När individer får erbjudande om bostad utanför
stadsdelsnämndsområdet arbetar förvaltningen systematiskt med
åtgärder för att flytten ska lyckas. Förvaltningen anser att det finns
en fungerande samverkan med andra stadsdelar och kommuner när
individer med stöd från socialtjänsten flyttar till en ny bostadsort.
Beslutsgång
Ordföranden 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.
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.
Uppdrag att utreda frågor om social dumpning i Skärholmen
Dnr SKHLM 2020/235
Salar Rashid m.fl. (S)
Anneli Fridell m.fl. (V)
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Särskilt uttalande
Vi vill börja med tacka förvaltningen för svaret på vår skrivelse. Vi
vill berömma förvaltningen för sitt arbete när det gäller att bistå
personer att komma ur osäkra boendeförhållanden. Mer måste dock
göras inom detta område. Flera prognoser visar att i takt med att
bostadsbristen ökar, så ökar även hemlösheten bland fler grupper.
Barnfamiljer och äldre är målgrupper som förekommer allt oftare i
hemlöshetsstatistiken. Förvaltningen skriv att under året har 20
barnfamiljer genom stöd av bo-lotsar och socialsekreterare erhållit
ett mer säkert boende. Enheten ska ha stöttat totalt 53 barn ut i säkra
boenden under året och att 37 ensamstående personer som bott på
hotell och vandrarhem har hittills under året av bo-lots och
socialsekreterare blivit stöttade till ett självständigt boende.
Förvaltningen skriver även att flera individer som har flyttat från
stadsdelen har efter flytten inte längre varit i behov av stöd från
socialtjänsten: Här
framgår det inte riktigt om detta gäller socialtjänsten i skärholmen
eller socialtjänsten i stort.
Förvaltningen menar att det inte förekommer social dumpning
mellan Skärholmen och andra stadsdelar eller kommuner. Vi från
oppositionen tar detta som ett löfte och kommer givetvis att följa
upp denna fråga igen. Det är mer än välkommet att förvaltningen
arbetar för att de medborgare som har stöd från socialtjänsten ska
bli egenförsörjande och att personer i hemlöshet ska få stöd i att
flytta från osäkra boendeförhållanden. Detta är även vår vilja och
intention med stadens socialpolitik.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/235-6 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse
 SKHLM 2020/235-4 §20 den 11 juni 2020, Skärholmens
stadsdelsnämnd Uppdrag att utreda frågor om social
dumpning i Skärholmen
 SKHLM 2020/235-1 Skrivelse.
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§ 13
Frågor till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
- svar på skrivelse
SKHLM 2020/508

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
En skrivelse har inkommit om hur den medicinskt ansvariga
sjuksköterskan ser på strukturen som omgärdar Sätra vård- och
omsorgsboende i samband med den Covid-19 pandemi som
pågår. Medicinsk ansvarig sjuksköterska anser att samverkan
mellan olika aktörer överlag fungerat mycket bra sedan pandemin
bröt ut i mars. Medicinsk ansvarig sjuksköterska menar också att
det idag finns en god beredskap och goda kunskaper på Sätra vårdoch omsorgsboende utifrån de lärdomar som gjorts under våren för
att förhindra en eventuell framtida smittspridning.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Särskilt uttalande
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga.
Bilaga
Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
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Bilaga, särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2020-10-22
SKHLM 2020/508
Tapani Juntunen, Ingela Lansgard (SD)
Särskilt uttalande
Vi från Sverigedemokraterna tackar för svaret från förvaltningen
och i synnerhet Medicinskt ansvarig Sjuksköterska, MAS.
Vi noterar att förvaltningen har fångat upp att beredskapslager
initialt har saknats, och vi utgår då från att det är en aspekt som man
framgent kommer ta fasta på och därför för framtida behov kommer
åtgärda. Vi menar dock att det bör formaliseras och kommuniceras
mellan förvaltning och ansvarig politisk nämnd. I form av
kommande riktlinjer vad gäller beredskapslager, på det sätt som
anses mest effektivt. Stadsövergripande eller på stadsdelsnivå.
Vi noterar också att det finns funderingar kring hur krisstab bör
organiseras, det tycker vi också är bra. Organisering är helt
avgörande i synnerhet då det finns många olika aktörer inblandade.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/508-3 (Godkänd - R 1) Svar på ett antal
frågor till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan på Sätra
vård- och omsorgsboende.
 SKHLM 2020/508-1 Skrivelse.
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§ 14
Frågor om att skydda och värna våra äldre gällande
covid-19
- svar på skrivelse
SKHLM 2020/510

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på
skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Skärholmens stadsdelsförvaltning har fått i uppdrag att bereda en
skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ. Skrivelsen rör frågor om att skydda och värna våra äldre
gällande covid-19. Frågorna berör hur stadsdelsförvaltningen
arbetar med att förhindra smitta inom äldreomsorgens alla
verksamheter, såväl kommunal som privat verksamhet. Frågorna
handlar också om hur äldre kan värnas på bästa sätt och hur tillgång
till material säkerställs. Sammanfattningsvis har verksamheterna
inom äldreomsorgen väl beprövade arbetsrutiner för att begränsa
smitta. Personalen har förutsättningar, genom adekvat
skyddsutrustning, att genomföra arbetet och efterleva basala
hygienrutiner. Det finns ett lager av skyddsmaterial i
verksamheterna för att klara en eventuell spridning av coivd-19 i
verksamheterna. Arbete pågår för att hitta alternativa digitala
aktiviteter då träffpunkter och mötesplatser varit stängda på grund
av pandemin.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid (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
2020-10-22
Svar på frågor om att skydda och värna våra äldre gällande covid19
Dnr SKHLM 2020/235
Salar Rashid m.fl. (S)
Anneli Fridell m.fl. (V)
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Särskilt uttalande
Vi vill börja med att tacka förvaltningen för svaret på vår skrivelse.
Vi vill även berömma förvaltningen och alla medarbetare inom
äldreomsorgen för deras heroiska insatser under pandemin. Vi
ställer dessa frågor av naturliga skäl. Vi vet att staden i sin helhet
har haft stora problem med beredskapen och att tillhandahålla
skyddsmaterial i god tid.
Vi vet att avsaknaden av tillräckligt med skyddsmaterial har varit ett
betydande arbetsmiljöproblem och bidragit till smittspridning.
Läget har försvårats på grund av att den moderatledda ledningen i
Region Stockholm sedan tidigare hade tagit bort lagerhållning av
skyddsutrustning i sin beredskapsplan för pandemier. Det är därför
positivt att förvaltningen själva tog saken i egna händer. I den bästa
av världar ska vi dock inte behöva egentillverkade utrustningen,
som dessutom inte heller kan användas efter att klassificeringen
ändrades.
Vi välkomnar att förvaltningen har genom pandemins utvecklig
arbetat proaktivt med skyddsutrustning. Man kan dock fråga sig om
bedömningen gällande lagerhållning av skyddsmateriel och
skyddskläder - att klara en månad framåt – är tillräckligt om vi
skulle få en förvärrad situation igen. För att lyckas är att ha en god
balans i lagerhållning av skyddsutrustning förutsätter att det finns
aktörer som kan säkerställa leveranser av godkänt material. Därför
är planering viktigt.
Vad gäller otrygga anställningsformer och möjligheten till
heltid. Detta måste vara en ständigt pågående process.
Personalomsättning är relativt stor. Förvaltningen skriver att
samtliga enheter inom avdelningen stöd och service i egen regi är i
det närmaste klara med att alla som önskar heltid har getts möjlighet
till det. Undantaget är Sätra vård- och omsorgboende som har haft
fokus och prioriterat andra frågor den senaste tiden. Denna
möjlighet ska alltid vara öppen och aldrig stängd inom vår
äldreomsorg. Detta är något man inte kan vara klar med. Utan något
man ständigt genom uppföljning ska arbete med.
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Många har vittnat om att otrygga anställningar bidrar till ökad
smittspridning. Villkoren för anställda, som till absolut majoritet
består av kvinnor har försämrats på flera olika sätt och det behöver
också ses utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Vidare måste vi hitta vägar, metoder andra typer av mer
Coronasäkra aktiviteter som kan fungera som ett komplement för de
stängda verksamheterna – så som våra öppna träffpunkter.
Den sociala isoleringen för med sig en risk för ökad psykisk ohälsa
som följd.
Här måste vi agera. Inte bara genom presentera vad vi kan göra. Vi
måste på olika sätt bryta den sociala isolering som äldre tvingas
genomgå. Förvaltningen ska inte bara se över möjligheten till
anpassade utomhusaktiviteter exempelvis: promenader, utegympa
och dylikt utifrån deltagarnas önskemål och behov. Utan nu måste
man agera.
Alldeles för många har varit isolerade alldeles för länge.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/510-3 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse att
besvara ett antal frågor om att skydda och värna våra äldre.
 SKHLM 2020/510-1 Skrivelse; Att besvara ett antal frågor
om att skydda och värna våra äldre gällande covid-19.
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§ 15
Uppdatering av delegationsordningen
- beslutsärende
SKHLM 2020/666

Beslut
Stadsdelsnämnden delegerar till socialförvaltningens
funktionshinderinspektörer och socialtjänstinspektörer rätten att ta
del av sekretessreglerade handlingar i syfte att genomföra
granskning av verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 juli
2020 (dnr 1.2 1-511/2020) redovisat behovet av att förvaltningens
funktionshinder- och socialtjänstinspektörer får rätt att ta del av
sekretessreglerade handlingar i syfte att genomföra
kvalitetsgranskningar av förvaltningens
verksamheter. Socialnämnden beslutade om delegation till
socialförvaltningens funktionshinderinspektörer och
socialtjänstinspektörer vid sitt sammanträde den 25 augusti 2020
och uppmanade stadsdelsförvaltningarna att fatta samma beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/666-3 (Godkänd - R 1) Delegation till
funktionshinder och socialtjänstinspektörer.
 SKHLM 2020/666-4 Bilaga 1. Förslag till tillägg i
delegationdordningen.
 SKHLM 2020/666-1 Protokollsutdrag från Socialnämndens
sammanträde 2020-08-25.
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§ 16
Månadsrapport per september 2020
- beslutsärende
Skickas ut v 42
SKHLM 2020/729

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 342220 (Godkänd - R 1) Månadsrapport per september 2020
 342114 Bilaga 1 - månadsprognos sep 2020
 342115 Bilaga 2, ub071 sep
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§ 17
Beslut att stadsdelsnämndens sammanträde hålls inom
stängda dörrar
- 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
 SKHLM 2020/221-9 Beslut att hålla stadsdelsnämndens
sammanträden stängda oktober - december.
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§ 18
Vidaredelegation av beslutanderätt
- anmälningsärende
SKHLM 2020/656

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 2020/656-4 Vidaredelegation
Sommargårdsverksamhet.
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§ 19
Anmälan av personuppgiftsincident enligt artikel 33 i
dataskyddsförordningen (GDPR)
- anmälningsärende
SKHLM 2020/672

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 2020/672-2 Anmälan av personuppgiftsincident till
Datainspektion Förskola, skolplattformen.
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§ 20
Markanvisning för förskoleändmål inom fokusområdet
Ålgrytevägen i Bredäng till Skolfastigheter i Stockholm
AB
- anmälningsärende
SKHLM 2020/673

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 2020/673-2 Markanvisning för förskoleändamål
inom fokusområdet Ålgrytevägen i Bredäng till
Skolfastigheter i Stockholm AB.
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§ 21
Anmälan av personuppgiftsincident enligt artikel 33 i
dataskyddsförordningen (GDPR)
- anmälningsärende
SKHLM 2020/695

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 2020/695-2 Anmälan av personuppgiftsincident till
Datainspektion Vuxenenheten.
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§ 22
Beslut över ansökan om att ta del av uppgifter för
forskningsändamål jml 12 kap 6 § SoL
- anmälningsärende
SKHLM 2020/723

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 2020/723-1 Beslut om rätt att ta del av uppgifter för
forskningsändmål jml 12 kap 6 § SoL samt 11 kap 3 § OSL.
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§ 23
Anmälan av personuppgiftsincident enligt artikel 33 i
dataskyddsförordningen (GDPR)
- anmälningsärende
SKHLM 2020/724

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 2020/724-2 Anmälan av personuppgiftsincident till
Datainspektion enheten för admin och IT.
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§ 24
Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 till
RAW Property AB
- anmälningsärende
SKHLM 2020/728

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 2020/728-2 Markanvisning för bostäder inom
fasigheten Sätra 2:1 i Bredäng till RAW Property AB.
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§ 25
Anmälan av personuppgiftsincident enligt artikel 33 i
dataskyddsförorningen (GDPR)
- anmälningsärende
SKHLM 2020/732

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 2020/732-2 Anmälan av personuppgiftsincident till
Datainspektion, Barn-och Ungdomseneheten.
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§ 26
Protokoll - UNGSK Ungdomsrådet i Skärholmens
stadsdel
- 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 2020/45-12 Protokoll 2020-09-30.
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§ 27
Protokoll - Förvaltningsgruppen, år 2020
- 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 2020/42-14 Protokoll 2020-09-24.
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§ 28
Protokoll - Skärholmens Pensionärsråd, år 2020
- 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 2020/44-8 Protokoll 2020-09-17.
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§ 29
Protokoll - Skärholmens råd för funktionshinderfrågor, år
2020
- 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 2020/43-6 Protokoll 2020-09-18.
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§ 30
Protokoll - Gruppledarmöte, år 2020
- 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 2020/40-12 Protokoll 2020-09-24.
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§ 31
Balanslista år 2020
-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 2020/1-20 Balanslista uppdrag - SDN 11/2020-1022.
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§ 32
Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19
- skrivelse
Beslut
1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att snarast utlysa
möjligheten för ideella föreningar hemmahörande och med
verksamhet i Skärholmen att söka detta extra föreningsstöd
med anledning av Covid-19.
2. Att medel går att söka för verksamhet som verkar för och
bidrar i hanteringen av pandemin, arbetar för stöd till äldre,
barn och unga samt riskgrupper, arbetar trygghetsskapande
eller för att minska utanförskap i Skärholmen.
3. För att söka medlen behöver föreningen uppfylla kravet om
att stå för demokratiska värderingar och kunna uppvisa bokslut och
revisionsberättelse från tidigare verksamhetsår
samt ansvarsfrihet för styrelsen.
4. Att då detta är en extra utlysning av föreningsstöd ges även
föreningar som beviljats stöd för 2020 möjligheten att söka
igen.
5. Att uppdra åt förvaltningen att enligt ordinarie rutiner
säkerställer att pengarna används och redovisas på ett
korrekt vis.
6. Att beslutet om att bevilja bidrag samt fördelning och
storlek av dessa fattas av stadsdelsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Under året har samhällets aktörer bidragit på olika sätt för att
hantera pandemin och dess följder. Föreningslivet är en positiv kraft
i Skärholmen och under det rådande läget har man och kan även
fortsättningsvis bidra till välmående, sammanhållning och stötta i
den praktiska krishanteringen.
Då kommunstyrelsen avsatt en extrapott med pengar till
stadsdelarna med ett fokus på ytterstaden i form av verksamhetsstöd
och aktivitetsstöd. Dessa pengar kommer att gå genom
stadsdelsnämnderna.
Genom den särskild satsning i stadshuset möjliggörs nu för
stadsdelsnämnderna att bevilja ytterligare bidrag till lokala
organisationer som exempelvis bidragit i hanteringen av pandemin,
arbetar för stöd till äldre, barn och unga, riskgrupper, samt arbetar
trygghetsskapande eller för att minska utanförskap.
Av beslutet framgår att ”Stadsdelsnämnderna ska även för dessa
medel följa eventuella lokala riktlinjer för att bevilja bidrag och
budgetens formuleringar om att inte bevilja medel till föreningar
med odemokratiska värderingar mm. Stadsdelsnämnderna har
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möjlighet att fakturera kommunstyrelsen för extra stöd som beviljas
fram till årsskiftet.”
Förslag till beslut
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för stadsdelsnämnden en
skrivelse enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att nämnden godkänner
skrivelsens beslutspunkter:
1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att snarast utlysa
möjligheten för ideella föreningar hemmahörande och med
verksamhet i Skärholmen att söka detta extra föreningsstöd
med anledning av Covid-19.
2. Att medel går att söka för verksamhet som verkar för och
bidrar i hanteringen av pandemin, arbetar för stöd till äldre,
barn och unga samt riskgrupper, arbetar trygghetsskapande
eller för att minska utanförskap i Skärholmen.
3. För att söka medlen behöver föreningen uppfylla kravet om
att stå för demokratiska värderingar och kunna uppvisa bokslut och
revisionsberättelse från tidigare verksamhetsår
samt ansvarsfrihet för styrelsen.
4. Att då detta är en extra utlysning av föreningsstöd ges även
föreningar som beviljats stöd för 2020 möjligheten att söka
igen.
5. Att uppdra åt förvaltningen att enligt ordinarie rutiner
säkerställer att pengarna används och redovisas på ett
korrekt vis.
6. Att beslutet om att bevilja bidrag samt fördelning och
storlek av dessa fattas av stadsdelsnämnden.
Ordförande Johan Kling (C) hör enhälligt bifall till förslaget.
Bilaga
Skrivelse, stadsdelsnämnden.
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Bilaga, skrivelse, stadsdelsnämnden
2020-10-22
Skärholmens stadsdelsnämnd
Övriga frågor
Johan Kling (C) m.fl.
Elisabeth Johnson (M) m.fl.
Martin Vallas (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl.
Salar Rashild (S) m.fl.
Annelie Fridell (V) m.fl.
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Tapani Juntunen (SD) m.fl.
Förslag till Beslut – Extra föreningsstöd med anledning av covid-19
Under året har samhällets aktörer bidragit på olika sätt för att
hantera pandemin och dess följder. Föreningslivet är en positiv kraft
i Skärholmen och under det rådande läget har man och kan även
fortsättningsvis bidra till välmående, sammanhållning och stötta i
den praktiska krishanteringen.
Då kommunstyrelsen avsatt en extrapott med pengar till
stadsdelarna med ett fokus på ytterstaden i form av verksamhetsstöd
och aktivitetsstöd. Dessa pengar kommer att gå genom
stadsdelsnämnderna.
Genom den särskild satsning i stadshuset möjliggörs nu för
stadsdelsnämnderna att bevilja ytterligare bidrag till lokala
organisationer som exempelvis bidragit i hanteringen av pandemin,
arbetar för stöd till äldre, barn och unga, riskgrupper, samt arbetar
trygghetsskapande eller för att minska utanförskap.
Av beslutet framgår att ”Stadsdelsnämnderna ska även för dessa
medel följa eventuella lokala riktlinjer för att bevilja bidrag och
budgetens formuleringar om att inte bevilja medel till föreningar
med odemokratiska värderingar mm. Stadsdelsnämnderna har
möjlighet att fakturera kommunstyrelsen för extra stöd som beviljas
fram till årsskiftet.”
Med anledning av detta föreslår vi nämnden besluta:
 Att nämnden uppdrar åt förvaltningen att snarast utlysa
möjligheten för ideella föreningar hemmahörande och med
verksamhet i Skärholmen att söka detta extra föreningsstöd
med anledning av Covid-19.
 Att medel går att söka för verksamhet som verkar för och
bidrar i hanteringen av pandemin, arbetar för stöd till äldre,
barn och unga samt riskgrupper, arbetar trygghetsskapande
eller för att minska utanförskap i Skärholmen.
 För att söka medlen behöver föreningen uppfylla kravet om
att stå för demokratiska värderingar och kunna uppvisa
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bokslut och revisionsberättelse från tidigare verksamhetsår
samt ansvarsfrihet för styrelsen.
Att då detta är en extra utlysning av föreningsstöd ges även
föreningar som beviljats stöd för 2020 möjligheten att söka
igen.
Att uppdra åt förvaltningen att enligt ordinarie rutiner
säkerställer att pengarna används och redovisas på ett
korrekt vis.
Att beslutet om att bevilja bidrag samt fördelning och
storlek av dessa fattas av stadsdelsnämnden.
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Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordförande Johan Kling (C)
sammanträdet kl 18.40.

