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§ 14
Godkännande av dagordning
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen i enlighet med förslag
till beslut.
Fyra övriga frågor anmäldes:
 Förskolan och behöriga förskollärare, skrivelse från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande
 Bergbanan, ersättningsbussar och Covid-19, skrivelse från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande
 Bekämpning av smittspridning Covid-19 och möjligheten
till heltidsanställningar för medarbetare inom äldreomsorgen
och inom stöd och service till personer med
funktionsnedsättning, skrivelse från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt
ersättaryttrande
 Samtal mellan polis, stadsdelsförvaltning, socialtjänst,
fritidsverksamhet, skola och ungdomar i området, skrivelse
från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande
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§ 15
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 §§ 14 - 38.
Justering sker digitalt den 19 november 2020.
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§ 16
Medborgarförslag om övervakningskamera vid Vårbergs
centrums återvinningsstation
-svar på medborgarförslag
SKHLM 2020/457

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens
förslag till beslut samt
1. Att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med berörda
förvaltningar och aktörer arbeta för att problemet kring
återvinningsstationen i Vårberg åtgärdas.
2. Att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med, den i budget
föreslagna, samordnaren för en ren stad, berörda förvaltningar samt
övriga aktörer jobba för att Skärholmens offentliga rum blir både
snyggare och tryggare oavsett vem som har rådighet över marken.
Sammanfattning av ärendet
Den 15 juni 2020 inkom till stadsdelsförvaltningen ett
medborgarförslag om att sätta upp en eller flera
övervakningskameror vid återvinningsstationen nära Vårbergs
centrum, samt placera skyltar som informerar om bevakningen samt
hur man kan hantera olika typer av avfall och gällande straff för
hantering av fel avfall.
Givet att förvaltningen inte har rådighet över platsen och att det
nuvarande systemet baserat på återvinningsstationer ska avvecklas
och ersättas med ett bostadsnära system för insamling och
borttransport föreslår förvaltningen att ingen vidare utredning eller
åtgärd görs i enlighet med medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet ett förslag till beslut
enligt bilaga.
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler att Socialdemokraterna
ansluter sig till Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiets förslag till beslut.
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter sig
till Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiets
förslag till beslut.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokraterna
ansluter sig till Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiets förslag till beslut.
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Ersättaren Sissela Nordling Blanco (Fi) anmäler att Feministiskt
initiativ ansluter sig till Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiets förslag till beslut, som sitt ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på Skärholmens
stadsdelsnämnds förslag till beslut och hör bifall därtill.
Bilaga
Förslag till beslut, Skärholmens stadsdelsnämnd.
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Bilaga, förslag till beslut, Skärholmens stadsdelsnämnd
2020-11-12
Svar på medborgarförslag
SKHLM 2020/457
Johan Kling (C) m.fl.
Elisabeth Johnson (M)
Martin Vallas (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl
Salar Rashid (S) m.fl.
Anna Laine (V) m.fl.
Tapani Juntunen (SD)
Sissela Nordling Blanco (F!)
Förslag till beslut
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. Att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med berörda
förvaltningar och aktörer arbeta för att problemet kring
återvinningsstationen i Vårberg åtgärdas.
3. Att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med, den i budget
föreslagna, samordnaren för en ren stad, berörda förvaltningar samt
övriga aktörer jobba för att Skärholmens offentliga rum blir både
snyggare och tryggare oavsett vem som har rådighet över marken.
4. Att därutöver anföra
Från den Grönblå majoriteten vill vi tacka både förslagsställaren
och förvaltningen för svaret på en mycket viktig fråga. Frågan är en
del i ett för majoriteten viktigt område, nämligen att vi vill ha ett
snyggt och tryggt Skärholmen. Hur det offentliga rummet uppfattas
återspeglar också människors upplevda trygghet. Är ett område
snyggt och städat uppfattas det också som tryggare. Därför är det av
största vikt att staden verkligen jobbar aktivt med alla berörda parter
för att hålla det offentliga rummet städat, då upplevs det också vår
gemensamma utemiljö som tryggare.
I det budgetförslag som den grönblå majoriteten i stadshuset
presenterad den 11 november finns många reformer som syftar till
en snyggare och tryggare stad. Bland annat återfinns en samordnare
för en ren stad. Men anledning av detta uppdrar vi åt förvaltningen
att aktivt jobba tillsammans med samordnaren för en ren stad, samt
berörda förvaltningar och andra berörda aktörer för att se till att
Skärholmens stadsdelsområde är både snyggt och städat, detta
oavsett vem som har rådighet över marken. På så vis kan problem
enklare hanteras när de uppstår vid exempelvis
återvinningsstationer och på andra platser runt om i vårt offentliga
rum.
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Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/457-6 (Godkänd - R 1) Övervakningskameror
vid återvinningsstation nära Vårbergs centrum.
 SKHLM 2020/457-3 Medborgarförslag maskat.
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§ 17
Medborgarförslag om att göra gräsytor till blommande
ängsytor i Bredäng
- svar på medborgarförslag
SKHLM 2020/502

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd om att göra om gräsytor i Bredäng till blommande
ängsmark.
Förvaltningen föreslår att inte göra fler insatser i form av
omvandling av gräsmattor till ängsmarker utan att istället fortsätta
arbetet enligt gällande planering för restaurering- och
tillgänglighetsförbättrande åtgärder som främst fokuseras till
Sätraskogens naturreservat.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/502-6 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om
ängsmarker i Bredäng.
 SKHLM 2020/502-4 äng maskad.
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§ 18
Genomför informationskampanj för att nå våldsutsatta i
karantän
- svar på skrivelse
SKHLM 2020/306

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag
om vilka fastighetsägare och aktörer det är som har spridit
information om våld i nära relation under våren och om möjligt i
vilka fastigheter. Förvaltningen ska även ge en bild av antalet
hushåll som nåtts av informationen.
Samtliga medlemmar i föreningen Skärholmens Fastighetsägare,
SKAFAST har fått möjlighet att sätta upp information om våld i
nära relation. Det omfattar 20 fastighetsägare över alla fyra
stadsdelar inom stadsdelsnämndsområdet.
De fastighetsägare som har satt upp informationen är:
 Svenska Bostäder i Bredäng, Vårberg och Skärholmen.
 Stockholmshem i Sätra och Skärholmen.
 Einar Mattsson i Vårberg och Sätra.
 Bo Lundblad fastigheter i Vårberg.
 Gillsätra BRF i Sätra.
 Gransätra BRF i Sätra.
 Primula i Bredäng.
SKAFAST uppskattar att 5 350 hushåll har nåtts av informationen.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett förslag till beslut enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) hör att det finns ett förslag till beslut,
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande. Ordförande Johan Kling (C) hör bifall till
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrandes, förslag till beslut.
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
Genomför
informationskampanj
att nå våldsutsatta i karantän

Dnr: SKHLM 2020/306
Salar Rashid m.fl. (S)
Anneli Fridell m.fl. (V)
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Förslag till beslut:
1. Att delvis godkänna förvaltningens svar på skrivelse
2. Att därutöver ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ny
informationskampanj om våld i nära relationer nu när
smittspridningen återigen ökar i samhället och fler befinner sig i
karantän.
3. Att den nya kampanjen i möjligaste mån utformas på ett sätt som
når samtliga hushåll i stadsdelen.
Vi vill tacka för förvaltningens svar, vi uppskattar de insatser som
har gjorts med att sprida information om våld i samband med
pandemin. Det ultimata hade dock varit om informationen hade nått
samtliga lägenheter i stadsdelen och inte bara 71%.
När nu smittspridningen återigen ökar i samhället vill vi föreslå
ytterligare en informationskampanj som ett fortsatt steg i arbetet
med att förebygga våld i nära relationer i sviterna av pandemin. Vi
föreslår också att förvaltningen ser över om det finns ett sätt att
försäkra sig om att samtliga hushåll/lägenheter nås av informationen
denna gång.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/306-6 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelsen.
 SKHLM 2020/306-5.1 Kopia av §23 den 27 augusti 2020,
Skärholmens stadsdelsnämnd Genomför
informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän
 SKHLM 2020/306-1 Skrivelse; Genomför
informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän.
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§ 19
Månadsrapport per oktober 2020
-beslutsärende
skickas ut v 45
SKHLM 2020/796

Beslut
Månadsrapporten godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
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§ 20
Flytt av förskoleverksamhet på Vårbergsplan 22
- beslutsärende
SKHLM 2020/738

Beslut
Förvaltningen föreslår att förskoleverksamheten som bedrivs på
Vårbergsplan 22 avvecklas under sommaren 2021 och flyttas till
närliggande förskolor.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ser ett sjunkande barnantal i Vårberg och har ett
överskott av förskoleplatser. Förvaltningens bedömning är att det
inte är ekonomiskt försvarbart att lägga ned avdelningar i moderna
och ändamålsenliga förskolelokaler till förmån för gamla
lägenhetslokaler som ej är avsedda för förskoleverksamhet.
Förvaltningen föreslår därför att förskoleverksamheten som bedrivs
på Vårbergsplan 22 flyttas till närliggande förskolor
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 343561 (Godkänd - R 1) Flytt av förskoleverksamhet på
Vårbergsplan 22
 340453 Bilaga 1
 343556 Bilaga 2
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§ 21
Motion om att härbärgen ska fokusera sina resurser på
att hjälpa kommunens medborgare
- svar på remiss, omedelbar justering
SKHLM 2020/588

Beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på motionen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Motionären föreslår att stadens härbärgen endast ska ge stöd till
legalt vistande i landet samt att stöd och information kopplat till
akutsjukvård ska undantas.
Förvaltningen anser att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för de
personer som vistas i kommunen och att detta yttersta ansvar kan
innebära att bistånd beviljas för att undanröja akut nöd. Antagna
riktlinjer och dess utformning ger socialtjänsten möjlighet att
bevilja ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL för att undanröja
akut nöd
Förslag till beslut
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett förslag till beslut enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut. Ordföranden Johan Kling (C) hör att det finns två förslag till
beslut, förvaltningens och Sverigedemokraternas. Han ställer dessa
mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Reservation
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) reserverar sig mot förslaget till
förmån för eget förslag till beslut.
Bilaga
Förslag till beslut, Sverigedemokraterna.
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Bilaga, förslag till beslut, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2020-11-12
Dnr SKHLM 2020/588
Tapani Juntunen (SD)
Motion från (SD) om att härbärgen ska fokusera sina resurser på att
hjälpa kommunens medborgare
Förslag till beslut:
1. Att motionen tillstyrks
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraternas inställning är att kommunens stöd till illegala
ska upphöra. Detta för att inte ge incitament till att vistas i landet
illegalt.
Då den inhemska hemlösheten är fortsatt hög i staden bör alla
resurser fokusera till att hjälpa denna grupp, både akut och
långsiktigt.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/588-2 (Godkänd - R 1) Svar.
 SKHLM 2020/588-1.1 Motion om att härbärgen ska
fokusera sina resurser på att hjälpa kommunens medborgare
 SKHLM 2020/588-1 Remiss av Motion om att härbärgen ska
fokusera sina resurser på att hjälpa kommunens medborgare,
KS 2020/711.
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§ 22
Remiss av Stockholms stads program mot våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld
oberoende relationer,
- svar på remiss
SKHLM 2020/626

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har reviderat Stockholm stads program mot våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020. Det
nya programmet utgår från den framtagna regionala strategin och
har sju mål med tillhörande aktiviteter och indikatorer.
Programmets syfte är att förebygga olika typer av våld samt ge stöd
och skydd när det sker.
Förvaltningen är positiv och ställer sig bakom förslaget till ett nytt
program. Förvaltningens medarbetare har adekvat kompetens när
det gäller sexuellt våld men kan komma att behöva
kompetenshöjande insatser för att kunna arbeta mot prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. Förvaltningen föreslår även
att intersektionalitet skrivs in under avsnittet viktiga perspektiv.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett förslag till beslut enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut. Ordförande Johan Kling (C) hör att det finns två förslag till
beslut, 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) m.fl. reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Anna Laine (V) m. fl. reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
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Ersättaren Sissela Nordling Blanco (Fi) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag till beslut.
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
2020-11-12
Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat
våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella
ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025
Dnr: SKHLM 2020/626
Salar Rashid m.fl. (S)
Annelie Fridell m.fl. (V)
Sissela Nordling Blanco (F!)
Förslag till beslut
Förslaget till Stockholms stads program mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för
sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025
återremitteras.
Därutöver anförs följande
Vi vill att Stockholm ska vara en stad som är fri från våld och
diskriminering och som lever upp till de mänskliga rättigheterna. Vi
vill göra vårt yttersta för att skapa ett Stockholm för alla. Det är
positivt att i förslaget till program har fler målgrupper lyfts upp. Vi
ställer oss bakom att staden ska stärka sitt arbete mot prostitution,
människohandel och sexuellt våld. Genom att se beröringspunkter
mellan de olika typerna av våld kan stadens arbete utvecklas och
positiva synergieffekter kan uppstå.
Förslaget till program saknar några aspekter/delar som vi anser
behöver tillföras för att programmet ska kunna användas ute i
stadens verksamheter och inte hamna i skymundan. Därför föreslår
vi att ärendet återremitteras för komplettering med följande
perspektiv.
I beskrivningen av vilka olika typer av våld som omfattas av
programmet under delen som rör våld i nära relationer nämns inte
att merparten av de som utövar våld är män. Det är antagligen inte
avsiktligt men konsekvensen blir att staden osynliggör ett
grundläggande faktum.
Det är bra att stadens program följer samma struktur som den
regionala strategin Operation Kvinnofrid. Målsättningarna i
programmet är i stort samma mål som Operation Kvinnofrid har.
Vilket vi inte har något att invända mot. Tvärtom, det är stärkande
att olika nivåer i samhället och olika myndigheter arbetar för
jämställdhet och utgår ifrån samma mål för att förebygga och
bekämpa våldet. Det är därför problematiskt att man i utkastet till
program har valt att ta bort eller byta ut viktiga begrepp utan någon
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förklaring. Till exempel har man valt att utesluta begreppet
normkritisk i andra punkten under mål 1 trots att det lyfts i
Operation Kvinnofrid. Det vedertagna begreppet normkritik har
också bytts ut mot normmedvetenhet på sidan 28 när viktiga
perspektiv lyfts. Begreppet normkritik används av akademi,
myndigheter, Sveriges kommuner och regioner (SKR),
civilsamhället och många flera. På jämställdhetsmyndighetens
webbsida kan man läsa ”Normkritik handlar om att sätta fokus på
makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de
normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och
därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt.” Normmedvetenhet
fångar inte upp samma aspekter som normkritik och därför bör rätt
begrepp användas.
Under mål 7 saknas en viktig punkt som återfinns i Operation
Kvinnofrid. Punkten handlar om stadens verksamheter ska använda
sig av evidens i val av arbetssätt och metoder. Vi anser att punkten
”Staden kvalitetssäkrar sina metoder och arbetssätt med stöd av
forskning.” ska föras in under mål 7.
I utkastet till program berörs särskilt utsatta/sårbara grupper i
förbifarten. Nämnden har vid flertal tillfälle mottagit rapporter från
bland annat socialinspektörerna som visar att staden inte fullföljer
sitt ansvar gentemot våldsutsatta som tillhör särskilt utsatta grupper.
Under rubriken programmets målgrupper behöver de sårbara
grupperna och faktorerna bakom lyftas in tydligare för att öka
kunskap bland stadens personal och för att utveckla och ge rätt stöd
till den som behöver det. Exempel på faktorer som gör att grupper
är särskilt utsatta/sårbara är; att ha en eller funktionsnedsättningar,
att vara äldre, att leva i missbruk, att vara homo- eller bisexuell,
transperson eller queer och att ha utländsk bakgrund. Utöver att
tydliggöra målgrupperna behöver programmet aktiviteter som
redogör för vad staden avser att göra för att nå och utveckla stödet
till särskilt utsatta grupper.
Vidare saknar vi bostadsfrågan i programmet trots att det är en
oerhört central del i arbetet mot våld. Vi vet att många våldsutsatta
stannar kvar i relationerna för att de saknar möjlighet att flytta till
ett annat boende. Bostadsbristen i Stockholm måste mötas med
byggande av fler hyresrätter med överkomliga hyror för att
underlätta för våldsutsatta att frigöra sig från destruktiva och
våldsamma relationer. Staden behöver också få fram fler
genomgångsbostäder till SHIS. Beklagligt nog har majoriteten
bromsat de allmännyttiga bostadsbolagens byggande av hyresrätter,
Stockholmshus och genomgångsbostäder. Att adressera
bostadsfrågan genom att erbjuda de som utövar våld i nära
relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck tillfälligt boende är
inte bara förkastligt utan också anmärkningsvärt. Våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld är brott som inte ska premieras.
Stadsdelsnämnderna ska inte erbjuda våldsutövare tillfälliga
boenden. Aktiviteten måste omgående strykas. Staden behöver
däremot fokusera på att utveckla insatser och arbetssätt som både
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kan fånga upp och få framförallt unga män att sluta bruka våld både
mot en partner och att köpa sex.
Fler av aktiviteterna som lyfts är alltför detaljerade vilket går stick i
sträv med stadens andra program. Flertalet av aktiviteterna kan
strykas till förmån för att låta nämnderna själva besluta vilka
aktiviteter som är aktuella för deras verksamheter. På så sätt
behöver nämnderna också tänka genom vad de behöver göra inom
sina verksamhetsområden för att målen ska uppnås. Att politiken
ska besluta om vilka kurser som ska spridas, vilka projekt som ska
genomföras eller vilka utvärderingar som ska följas är en alltför
detaljerad styrning.
Aktiviteterna och indikatorerna behöver gås genom och tydliggöras
för att inte missförstånd ska ske. Till exempel står det under mål 5,
under indikatorer ”Andel personer av dem som polisanmält våldet
och har kontakt med RVC som fått stöd under
rättsprocessen.(Stadsdelsnämnderna)” Frågan som uppstår är om
det är våldsutsatta som har polisanmält som ska få stöd under
rättsprocessen eller kan det var våldsutövare som kan få stöd under
rättsprocessen från stadsdelen. På samma sätt kan frågan ställas
kring aktiviteterna där det endast står att Stödcentrum och
Relationsvåldscentrum ska erbjuda stöd under rättsprocessen utan
att klargöra till vem. Det är oerhört viktigt att det klargörs i
programmet att stödet under rättsprocessen erbjuds till våldsutsatta
och inte våldsutövare.
I framtagandet av programmet har förvaltningen involverat flertal
föreningar som arbetar med de här frågorna. Det är bra.
Civilsamhällets kunskaper och insatser är ovärderliga i stödet till
våldsutsatta och för arbetet att Stockholm ska vara en stad som är fri
från våld. Därför hade det varit önskvärt att civilsamhället hade fått
ett större utrymme i programmet. Till exempel har kvinnojourerna
under lång tid varit en kunskapsbank och pådrivande
opinionsbildande för att få upp frågorna om mäns våld mot kvinnor
på dagordningen. De gör också dagligen ett enormt viktigt arbete
för att se till att skydda kvinnor och deras barn. Staden måste därför
se till att kvinnojourerna får stabilare och mer långsiktig
finansiering. Under förra mandatperioden införde vi möjligheten att
skriva avtal med ideella kvinnojourer genom så kallat idéburet
offentligt partnerskap (IOP). Genom att teckna flera IOP kan fler
kvinnojourers framtid säkras.
I programmet saknas skrivningar som rör privata utförare inom
välfärdsverksamheterna. Programmet behöver därför kompletteras
så att de privata utförare som verkar inom exempelvis LSSverksamhet, äldreomsorg och skola lyfts. Att inte involvera till
exempel de fristående skolorna innebär att målsättningen om att det
våldsförbyggande arbete kommer att halta eftersom en stor del av
barn och unga inte nås.
Vi saknar även skrivningar om kränkningar, hot och brott som sker
via nätet. Här hade programmet stärkts av att lyfta den
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problematiken men också vilka möjligheter som finns när staden
kan nå fler genom internet.
Med utgångspunkt i Barnkonventionen bör staden fortsätta arbeta
för att utveckla familjerätten samt sätta insatser för att barn inte ska
behöva lämnas till umgänge med en våldsutövande förälder.
Barnets bästa måste alltid stå i centrum.
Rätt kunskap kan vara avgörande för att den som är utsatt kan få
den hjälp som hen har rätt till. Det är viktigt att medel avsätts för att
implementera programmet men även för att verksamheterna ska
kunna genomföra kompetenshöjande insatser.
Slutligen tror vi att programmet eventuellt kunde tjäna på att delas
upp i två program. Där det ena programmet lyfter våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Medan det andra
programmet fokuserar på prostitution, människohandel för sexuella
ändamål och sexuellt våld oberoende relation. Som programmet är
upplagt nu oroar vi oss för att delarna som rör det sist nämnda kan
hamna i skymundan. Frågor som rör våld i nära relationer och
människohandel är olika saker även om det är mäns våld mot
kvinnor som är den gemensamma nämnaren.

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/626-3 (Godkänd - R 1) Svar på remiss.
 SKHLM 2020/626-1.2 Bilaga 1 Framställan
 SKHLM 2020/626-1.1 Bilaga 3 Program
 SKHLM 2020/626-1.3 Bilaga 4 Analys
 SKHLM 2020/626-1.4 Bilaga 2 Tjänsteutlåtande
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§ 23
Planärende för granskning, nya bostäder kring
Stångholmsbacken,Vårbergsvägen Vårholmsbackarna
o.s.v.
-anmälningsärende
SKHLM 2020/705

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 2020/705-4 (Godkänd - R 1) Remissvar
 SKHLM 2020/705-1 Internremiss.Planärende för
granskning.Nya bostäder kring
Stångholmsbacken,Vårbergsvägen Vårholmsbackarna o.s.v.
Dnr 2017-00513.Svar senast 20/10 2020.Anmäls till nämnd
12/11 2020.
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§ 24
Planärende på granskning, Vårbergsvägen
- anmälningsärende
SKHLM 2020/692

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 2020/692-3 (Godkänd - R 1) Remissvar
planbeskrivning Vårbergsvägen dnr 2016-15393.
 SKHLM 2020/692-4 Remissvar planbeskrivning
Vårbergsvägen dnr 2016-15393.
 SKHLM 2020/692-1 Planärende på granskning, dnr 201615393, Vårbergsvägen. planbeskrivning granskning under
perioden 2020-09-16-2020-10-13. Hänvisning till tidigare
svar Dnr 1.5.3./789-2017.
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§ 25
Planärende för granskning, nya bostäder kring
Stångholmsbacken,Vårbergsvägen Vårholmsbackarna
o.s.v.
- anmälningsärende
SKHLM 2020/705

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 2020/705-4 (Godkänd - R 1) Remissvar
 SKHLM 2020/705-1 Internremiss.Planärende för
granskning.Nya bostäder kring
Stångholmsbacken,Vårbergsvägen Vårholmsbackarna o.s.v.
Dnr 2017-00513.Svar senast 20/10 2020.Anmäls till nämnd
12/11 2020.
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§ 26
Anmälan av personuppgiftsincident enligt artikel 33 i
dataskyddsförordningen (GDPR)
- anmälningsärende
SKHLM 2020/756

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 2020/756-1 Anmälan.
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§ 27
Inbjudan till gemensam upphandling av vattenprover i
plaskdammar
- anmälningsärende
SKHLM 2020/766

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 2020/766-3 Vidaredelegation vattenprover.
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§ 28
Anmälan av personuppgiftsincident enligt artikel 33 i
dataskyddsförordningen (GDPR)
- anmälningsärende
SKHLM 2020/768

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 2020/768-1 Anmälan.
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§ 29
Ansökan om att ta del av uppgifter för
forskningsändamål hos Beställarenheten för omsorg om
äldre och personer med funktionsnedsättning jml 12 kap
6 § SoL
- anmälningsärende
SKHLM 2020/772

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 2020/772-1 Beslut om rätt att ta del av uppgifter för
forskningsändamål.
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§ 30
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 2020/45-13 Protokoll 2020-10-14.
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§ 31
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 2020/44-9 Protokoll 2020-10-15.
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§ 32
Protokoll - Skärholmens råd för funktionshinderfrågor
- 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 2020/43-7 Protokoll 2020-10-16.
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§ 33
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 2020/40-13 Protokoll 2020-10-22.
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§ 34
Samlingsärende Balanslista SDN 12/2020-11-12
-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 2020/1-21 Balanslista uppdrag - SDN 12/2020-1112.
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§ 35
Förskolan och behöriga förskolelärare
-skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Beslut
Skrivelsen skickas till förvaltningen för beredning.
Förslag till beslut
Ledamoten Annelie Fridell (V) anmäler för Vänsterpartiet,
Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ, som sitt
ersättaryttrande, en skrivelse enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på att skrivelsen skickas till
förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, skrivelse Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2020-11-12
Skrivelse:
Förskolan och behöriga förskolelärare
Salar Rashid m.fl. (S)
Anneli Fridell m.fl. (V)
Sissela Nordling Blanco (Fi)
I Tertialrapport 1 2020 berättade förvaltningen att det fanns sex
avdelningar i Skärholmen som saknade legitimerade förskolelärare.
I Tertialrapport 2 kunde vi se att detta ändrats och att det numera
inte saknas behöriga förskolelärare på någon avdelning. Detta är
självklart glädjande nyheter och vi vill gärna veta hur förvaltningen
har arbetat med detta. Med anledning av detta så vill vi ställa
förvaltningen frågan:
Hur många nya behöriga förskolelärare har anställts fram till idag?
På vilket sätt har förvaltningen arbetat för att säkerställa att det
finns behöriga förskolelärare på alla avdelningar?
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§ 36
Bergbanan, ersättningsbussar och Covid-19
-Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd
Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar:
Att förvaltningen skickar en hemställan till trafiknämnden och
trafikkontoret att påskynda ombyggnationen av bergbanan i
Skärholmen
Att förvaltningen skickar en hemställan till trafikkontoret att hantera
trängsel och coronasäkra trafikflöden för ersättningsbussarna
Att förvaltningen skickar en hemställan till trafikkontoret om att
sätta in fler ersättningsbussar vid rusningstid utifrån riskerna för
smittspridning av Covid-19
Att förvaltningen skickar en hemställan till trafikkontoret om att
ersättningsbussar ska vara tillgänglighetsanpassade för alla grupper
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande, en
skrivelse enligt bilaga.
Ordförande Johan Kling (C) anmäler att Centerpartiet ansluter sig
till skrivelsen.
Ledamoten Elisabeth Johnson (M) anmäler att Moderaterna ansluter
sig till skrivelsen.
Ledamoten Martin Vallas (L) anmäler att Liberalerna ansluter sig
till skrivelsen.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Liberalerna ansluter
sig till skrivelsen.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på att skrivelsen skickas till
förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande
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Bilaga, skrivelse Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2020-11-12
Skrivelse:
Bergbanan, ersättningsbussar och Covid-19
Ärende 32
Salar Rashid m.fl. (S)
Anneli Fridell m.fl. (V)
Sissela Nordling Blanco m.fl. (Fi)
Johan Kling m.fl. (C)
Elisabeth Johnson m.fl. (M)
Martin Vallas m.fl. (L)
Sara Grolander m. fl. (MP)
Tapani Juntunen (SD)
Förslag till beslut:
Att förvaltningen skickar en hemställan till trafiknämnden och
trafikkontoret att påskynda ombyggnationen av bergbanan i
Skärholmen
Att förvaltningen skickar en hemställan till trafikkontoret att hantera
trängsel och coronasäkra trafikflöden för ersättningsbussarna
Att förvaltningen skickar en hemställan till trafikkontoret om att
sätta in fler ersättningsbussar vid rusningstid utifrån riskerna för
smittspridning av Covid-19
Att förvaltningen skickar en hemställan till trafikkontoret om att
ersättningsbussar ska vara tillgänglighetsanpassade för alla grupper
Vi har från stadsdelsnämnden under en längre tid tagit strid för att
säkerställa en långsiktig hållbar lösning för bergbanan upp till
Skärholmenshöjden. Den nuvarande bergbanan har under en under
fler år och under längre perioder varit helt avstängd. Bergbanan har
ett stort värde för alla boende och besökare till Skärholmenshöjden.
Vi har genom åren i nämnden skrivit och lagt en rad av olika
skrivelser för att belysa detta problem. Vi inom staden brister i vår
framkomlighet och tillgänglighet när vi inte säkerställer att den
typen av lättare samhällsservice fungerar. Vi sänker även området
attraktionskraft och färre kommer att vilja flytta in till området. Vi
har även många grupper – äldre och riskgrupper - som nu under
pandemin blivit helt isolerade. Folk kommer även hem trött från
jobbet, efter arbetet, och man kanske har handlat i centrum. Det blir
otroligt tungt då att varje dag tas sig upp för hundratalet trappor.
Trafikkontoret måste även säkerställa att trängsel inte sker och att
coronasäkra samt reglera trafikflöden för ersättningsbussar. Ställer
man sig nere vid Bodholmsplan idag och ska ta en av
ersättningsbussarna upp till Skärholmshöjden – så blir man häpen
över den trängseln, köbildningen och överfulla bussar med
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folk. Fler tillgänglighetsanpassade ersättningsbussar som går under
fler turer om dagen måste sätts in!
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§ 37
Bekämpning av smittspridning Covid-19 och möjligheten
till heltidsanställningar för medarbetare inom
äldreomsorgen och inom stöd och service till personer
med funktionsnedsättning
- skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Beslut
Skrivelsen avslås.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
en skrivelse enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på att skrivelsen avslås.
Ordförande Johan Kling (C) hör att det finns två förslag till beslut,
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande. Han ställer dessa mot varandra och hör bifall
till att avslå skrivelsen.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Anna Laine m.fl. (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 beslut.
Bilaga
Skrivelse, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, skrivelse Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2020-11-12
Skrivelse:
Bekämpning av smittspridning Covid-19 och möjligheten till
heltidsanställningar för medarbetare inom äldreomsorgen och inom
stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Salar Rashid m.fl. (S)
Anneli Fridell m.fl. (V)
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Förslag till beslut:
Att förvaltningen påbörjar en utredning som lägger fram en
handlingsplan för att fasa ut otrygga anställningsformer inom
äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med
funktionsnedsättning.
Att förvaltningen omgående påbörjar arbetet med att erbjuda
medarbetare inom Sätra vård- och omsorgboende och hemtjänsten i
egen regi heltidsanställningar.
Att förvaltningen omgående påbörjar arbetet med att erbjuda sociala
aktiviteter som är Coronasäkra för bryta äldres och riskgrupper
isolering.
Smittspridningen fortsätter att öka snabbt i Stockholm och Uppsala.
I båda regionerna har antalet sjukhusvårdade med covid-19 också
stigit. Spridning av Corona-viruset och försöken att begränsa
smittspridningen innebär stora utmaningar för vårt samhälle, staden
och skärholmens stadsdelsförvaltnings verksamheter. Alla
förvaltningar och verksamheter inom staden behöver vara staden
behjälplig på flera nivåer, för att staden ska klara av det kommunala
uppdraget. Här spelar vår förvaltning en avgörande roll.
Äldreomsorgen i Stockholm bemannas idag till närmare en
fjärdedel av timanställda, vilket den blågröna majoriteten har flera
gånger försvarat med att personalen inte vill ha en fast anställning.
Vi inom oppositionen menar att den signal vi får ifrån våra egna
verksamheter – är att så är inte fallet. Fler anställda har genom sin
fackliga företrädare yttrat en önskan om få gå upp till heltid.
Under stadsdelssammanträdet för oktober fick vi
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ svar
på vår skrivelse; att skydda och värna våra äldre gällande covid-19.
Förvaltningen svarade att 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. Detta arbete gjorde förra
året.
Vi menar denna möjlighet ska alltid vara öppen och aldrig stängd.
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Utan något man ständigt genom uppföljning ska arbete med. Vidare
påpekar förvaltningen att undantaget är Sätra vård- och
omsorgboende som har haft fokus och prioriterat andra frågor den
senaste tiden.
Att förlita sig på omsorgspersonal med otrygga anställningar som
inte vet hur många pass de ska få och vilken lön de ska betala sina
räkningar med är ovärdigt för en så stor arbetsgivare som
Stockholms stad. Andelen tim- och bemanningsanställda är enligt
smittskydd Stockholm, betydligt högre på de äldreboenden i
Stockholm där äldre blivit sjuka i covid-19 än hos de boenden som
klarat sig undan smittan.
Detta beror på ett systemfel som staden och Skärholmens
stadsdelsförvaltning måste ta ansvar för. Som daglönare har du inte
getts möjligheten att stanna hemma från jobbet vid minsta
symptom. Den bristande kontinuiteten har visat sig ha stora följder.
Låg bemanning och hög frånvaro har hindrat boenden från att
isolera människor med symptom. Kunskapsinhämtning, utbildning
och att dela information med personalen har varit tidskrävande och
enligt smittskydd Stockholms enkät understryker många en särskild
svårighet att nå ut med information till timanställda.
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§ 38
Samtal mellan polis, stadsdelsförvaltning, socialtjänst,
fritidsverksamhet, skola och ungdomar i området
-skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Beslut
Skrivelsen avslås.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
en skrivelse enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på att skrivelsen avslås.
Ordförande Johan Kling (C) hör att det finns två förslag till beslut,
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande. Han ställer dessa mot varandra och hör bifall
till att avslå skrivelsen.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Anna Laine m.fl. (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 beslut.
Bilaga
Skrivelse, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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2020-11-12
Skrivelse:
Samtal mellan polis, stadsdelsförvaltning, socialtjänst,
fritidsverksamhet, skola och ungdomar i området
Salar Rashid m.fl. (S)
Anneli Fridell m.fl. (V)
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Förslag till beslut:
Att förvaltningen tillsammans med polis, skola, socialtjänst,
fritidsverksamhet och ungdomsråd påbörjar ett arbete med att bygga
en plattform och dialogarbete för samtala om trygghetsfrågorna i
området. Fokus ska vara etablera kontakt med ungdomar i området
gällande dessa frågor.
Den 31:a oktober kunde vi ta del av ett reportage i mitt i
skärholmen som handlade om att; Unga protesterar mot ständiga
poliskontroller. Reportaget utgick från att 127-forum hade anordnat
ett samtal mellan ungdomar och föreläsare gällande ämnen som
polisens arbete och att lära unga sig om sina rättigheter. Vidare
kunde vi även ta del av ungdomars upplevelser och berättelser
gällande polisens arbete i området. Denna debatt flyttades senare till
sociala medier och engagerade många i området. Vi kan idag
konstatera att trygghetsfrågorna engagerar många i området – och
detta med rätta. De flesta som bor i Skärholmen vill att Skärholmen
ska vara en trygg, säker och välskött plats att bo och verka inom. Vi
har under en längre tid haft problem med skjutningar,
narkotikaförsäljning och organiserad kriminalitet. Detta har medfört
att fler Skärholmsbor upplever en otrygghet i sitt närområde. Att
trygga upp stadsmiljön i området handlar därför inte enbart om
förbättringar av den fysiska miljön, utan även om att vi måste säkrar
investeringar på skolan och det socialt förbyggande arbetet.
Stadsdelsförvaltningen har även påbörjat ett arbete med att koppla
ihop arbetet med platssamverkan och lokala
samverkansöverenskommelsen med polisen. Vilket är mer än
välkommet. Stadsdelsförvaltningen behöver dock även utöka
medborgardialogen och skapa flera kontaktytor med medborgarna i
området. Ett sådant arbete skulle kunna vara att tillsammans med
polisen starta ett initiativ för ett arrangemang till samtal med
ungdomar i området. Vi behöver etablera bättre samarbeten mellan
lokalpolisen i skärholmen, fridverksamheten – fryshuset,
föreningslivet, skolan, socialtjänst och ungdomar i området. Våra
ungdomar i skärholmen löper större risk för att utsättas för brott,
men även rekryteras till kriminalitet. Detta p.g.a. de sociala problem
som segregationen och klyftorna i samhället för med sig. Inom ett
större perspektiv blir rätten till trygghet och att lag och ordning ska
gälla i våra områden ett jämlikhet
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Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordförande Johan Kling (C)
sammanträdet kl 19.10.

