Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 13/2020
Sida 1 (52)
2020-12-10

Protokoll 13/2020
fört vid Skärholmens stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 10 december 2020 kl. 17:00-20:00,
Bodholmsplan 2
Ledamöter

Johan Kling (C) Ordförande
Salar Rashid (S) Vice ordförande
Eva Ingrid Katarina Rüdlinger (M)
Sophia Granswed Baat (M)
Mikael Sundin (M)
Martin Vallas (L)
Sara Grolander (MP)
Anneli Fridell (V)
Tapani Juntunen (SD)
Arslan Bicen (M) ersätter Elisabeth Johnson (M)
Marie-Louise Olofsson (M)
Agneta Johansson (M)
Johan Rönnblom (S) ersätter Roger Isaksson (S)
Jamila Hassan Khali (S)

Ersättare

Zarathustra Acat (MP)
Daniela Sameland (C)
Carl-Henrik Caldaras (V)

Övriga närvarande

Maria Nilsson Nämndsekreterare
Patrik Åhnberg Förvaltningschef

Justerare

Johan Kling (C), Annelie Fridell (V) §§ 1-12, Salar Rashid (S)
§§ 13-41

Datum för justering
Paragraf

§§13-41

Sekreterare

Maria Nilsson

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 13/2020
Sida 2 (52)
2020-12-10

§ 13
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 17 december 2020.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
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§ 14
Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningens godkändes.
En övrig fråga anmäldes:
Digital samhällsvägledning, skrivelse från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
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§ 15
Medborgarförslag om att snygga till gångtunnlarna i
Skärholmsområdet med exempelvis mosaik och
återvunnet porslin
-medborgarförslag
SKHLM 2020/804

Beslut
Stadsdelsnämnden skickar medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 355625 Medborgarförslag gångtunnlar maskat
 SKHLM 2020/804-2 Bilaga till medborgarförslag.
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§ 16
Medborgarförslag om önskemål om en vuxenbassäng vid
barnbassängen i Sätra Dal
- medborgarförslag
SKHLM 2020/785

Beslut
Stadsdelsnämnden skickar medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 356573 Medborgarförslag bassäng maskat
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§ 17
Medborgarförslag om utvidgning av Sätradalsparkens
utegym
-svar på medborgarförslag
SKHLM 2019/734

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Den 9:e maj 2019 inkom ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd om att utöka Sätradalsparkens utegym (Dnr
SKHLM 2019/734).
Under nämndsammanträdet den 27:e februari 2020 behandlades
förvaltningens svar på medborgarförslaget. Stadsdelsnämnden
godkände då delvis förvaltningens förslag till beslut.
Nämnden gav förvaltningen följande uppdrag:
 Att se över möjligheten till att tillgängliggöra
träningsredskap för fler med till exempel viktalternativ, för
äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer
med olika träningsvana och träningsbakgrund.
 Att tydliga skyltar med bilder finns på hur träningsredskapen
ska användas.
De tränings-och aktivitetsfunktioner som finns på den nya
aktivitetsytan möjliggör för personer i alla åldrar, olika
funktionsvariation samt träningsvana att aktivera sin kropp efter
sina specifika förutsättningar. Vid de nya träningsredskapen finns
även skyltning med bilder som visar på hur träningsredskapen kan
användas
Förvaltningen menar att nämndens krav på åtgärder har uppfyllts i
den nya aktivitetsytan.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2019/734-10 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag
om att utvidga utegymet i Sätradalsparken.
 SKHLM 2019/734-7 Medborgarförslag (avmaskad).
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SKHLM 2019/734-4 §22 den 27 februari 2020, Skärholmens
stadsdelsnämnd Utvidgning av Sätradalsparkens utegym
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§ 18
Iordningsställ ett område vid Vårbackavägen med att ta
ner granar, röja sly och sätta upp bänkar m.m.
-svar på medborgarförslag
SKHLM 2020/377

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Den 18 maj 2020 inkom det ett medborgarförslag om att i
iordningsställa ett område vid Vårbackavägen genom att ta ner
granar, röja sly och sätta upp bänkar.
Förvaltningen välkomnar förslaget om att göra området mellan
Vårbackavägen och Johannesdalsbadet mer attraktivt och föreslår
att en det görs en genomgång av behovet av slyröjning samt gör en
riskbedömning av de träd som står på platsen. Förvaltningen
föreslår dock avslag på förslaget att sätta upp bänkar och att
iordningsställa en utkiksplats i området.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/377-5 (Godkänd - R 1) Slyröja och
iordningställa område i Vårberg. Svar på medborgarförslag.
 SKHLM 2020/377-3 sommarstugor maskad.
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§ 19
Inrätta ett "Skärholmens sociala pris"
-svar på medborgarförslag
SKHLM 2020/176

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgaförslag har lämnats till Skärholmens stadsdelsnämnd
om att inrätta ett ”Skärholmens sociala pris”. Enligt förslaget ska en
person eller förening som gjort berömvärda sociala insatser
nomineras. Stadsdelsförvaltningen ser att medborgarförslaget kan
vara positivt för upplevelsen av trygghet, genom att fler
Skärholmsbor får kunskap om grannarnas engagemang i
stadsdelarna. Trots detta anser förvaltningen att nämnden ges
utmaningar i att prioritera förslaget.
Bakom förvaltningens bedömning ligger erfarenheterna av det
tidigare Skärholmspriset som relativt nyligen (2014) upphörde på
grund av för få nomineringar. Nämnden uppmärksammas även på
att lokaltidningen Mitt i Skärholmen i samarbete med centrum
SKHLM, delar ut ett årligt pris kallat Min lokala Hjälte.
Utifrån de krav på handläggning som ställs på en
förvaltningsmyndighet och den tid handläggningsprocesser tar, är
förvaltningens bedömning också att denna uppgift inte bör
prioriteras i förhållande till att upprätthålla och utveckla befintlig
verksamhet så som till exempel handläggning av föreningsbidrag.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/176-6 (Godkänd - R 1) Inrätta ett
"Skärholmens sociala pris!
 356594 Medborgarförslag skärholmens sociala pris maskat
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§ 20
Förvaltningen ges uppdrag att ta fram adekvata hälsotal
för stadsdelen, och sätter dem i förhållande till
Stockholms stad totalt
-svar på skrivelse
SKHLM 2020/664

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden i Skärholmen har skickat första att-satsen (”Att
förvaltningen tar fram adekvata hälsotal för stadsdelen, och sätter
dem i förhållande till Stockholm stad totalt”) från skrivelsen om
hälsa i Skärholmen från Sverigedemokraterna till förvaltningen för
beredning. Förvaltningen har i detta tjänsteutlåtande sammanställt
den senaste tillgängliga statistiken för Skärholmen som publicerats
av Region Stockholm på folkhalsokollen.se. Statistiken är från
2018. I tjänsteutlåtandet redovisas statistik för Skärholmen i
jämförelse med medelnivån för Stockholms stad.
Statistikuppgifterna redovisas även separat för kvinnor och män
både i Skärholmen och Stockholm stad.
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
2020-12-10
SKHLM 2020/664
Tapani Juntunen (SD)
Särskilt uttalande – Hälsa i Skärholmen
Vi från Sverigedemokraterna tackar förvaltningen för det gedigna
svaret på vår fråga.
I svaret framgår tydligt det som var andemeningen i vår
ursprungliga fråga och skrivelse. Det finns ett systematiskt
hälsoproblem. Vi lyfter fram fyra saker ur svaret som visar detta
extra tydligt. Medborgare i Skärholmen uppskattar generellt att
hälsan upplevs som sämre, men här sticker speciellt kvinnor ut. Vad
gäller fetma är återigen den högre generellt i området, men här
sticker istället män ut med en oerhört hög andel konstaterad fetma
vad gäller män i Skärholmen kontra staden i snitt.
Tittar man på indikatorerna medellivslängd och ohälsotal, så ger en
generellt sämre hälsa också ett sämre utfall vad gäller sjukfrånvaro
som ohälsotalet indikerar, och medellivslängden blir lägre.
Vi från Sverigedemokraterna önskar att detta svar från
förvaltningen ska vara till grund inför planeringen av nästa års
verksamhet inom området hälsa. En första åtgärd vore att mer i
detalj undersöka bland medborgare hur de ser på sin egen förmåga
till motion, vi tror också att det vore viktigt att undersöka attityder
till motion. I denna del vore det önskvärt om stadsdelen samarbetar
med regionen (landstinget).
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/664-3 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse om
hälsa i Skärholmen.
 SKHLM 2020/664-1 Skrivelse; Hälsa i Skärholmen.
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§ 21
Skrivelse om rasism
- svar på skrivelse
SKHLM 2020/509

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden i Skärholmen har skickat en skrivelse om rasism
från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ
till förvaltningen för beredning.
Skrivelsen ställer en rad frågor om förvaltningens arbete med att
motverka rasism inom den egna organisationen och i förvaltningens
verksamheter, samt vilket arbete som görs för att motverka
diskriminering och segregation med särskild fokus på barn och unga
i Skärholmens stadsdelsnämndsområde.
Förvaltningen svarar på de sju frågor som ställs i skrivelsen, genom
att redogöra för befintligt statistikunderlag från bland annat
medborgarundersökningar, och genom att svara på hur
förvaltningen arbetar mot diskriminering och rasism och främjar
ungas inkludering och deltagande, både som arbetsgivare och inom
förvaltningens utåtriktade verksamheter.
Förslag till beslut
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler för Vänsterpartiet, ett förslag
till beslut enligt bilaga 1.
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 Vänsterpartiets. Han ställer dessa mot
varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
ett särskilt uttalande enligt bilaga 2.
Reservation
Ledamoten Anna Laine (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till beslut.
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Ledamoten Annelie Fridell (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Bilaga 1
Förslag till beslut, Vänsterpartiet
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Socialdemokraterna
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Bilaga 1, förslag till beslut, Vänsterpartiet
2020-12-10
Skärholmens stadsdelsnämnd
Svar på skrivelse om rasism
Dnr SKHLM 2020/509
Anna Laine mfl. (V)
Förslag till beslut
Vi vill tacka förvaltningen för svaret på vår skrivelse om rasism.
Det är positivt att förvaltningen ser frågor om rasism och
diskriminering som en viktig del i det vidare utvecklingsarbetet. Vi
ser också positivt på att förvaltningen nu har antagit ett
intersektionellt perspektiv, vilket möjliggör användandet av för
stadsdelen relevanta begrepp såsom rasifierad arbetarklass och
rasifierad fattigdom. Dock har tjänsteutlåtandet gett upphov till
några oklarheter och skapat en del följdfrågor som vi önskar få svar
på.
Vi föreslår:



att stadsdelsnämnden delvis godkänner tjänsteutlåtandet som
svar på skrivelsen,
att stadsdelsnämnden uppdrar förvaltningen att komplettera
tjänsteutlåtandet enligt de ytterligare förtydliganden som
specificeras nedan – utifrån de tidigare ställda frågorna och
svaren på dessa – och därpå återkomma till nämnden.

1. Vilka åtgärder har vidtagits i stadsdelen sedan rapporten om
diskriminering i Stockholms stad släpptes, och vilka åtgärder är
planerade framöver för att motverka rasism i de egna
verksamheterna?
Förvaltningens beskrivning framstår som välgenomtänkt, men
samtidigt visar de följande svaren att rasism och diskriminering
pågår. Varje person som utsätts bör betraktas som ett misslyckande,
och svaren vittnar om att arbetet behöver stärkas för att uppnå
nolltolerans. Dock förekommer inte termen rasism i nästa års
verksamhetsplan, vilket pekar i motsatt riktning. Enligt tidigare
nämnda rapport från Länsstyrelsen är just benämnandet av rasism,
snarare än att enbart tala om diskriminering generellt, en viktig
åtgärd för att komma tillrätta med den strukturella rasismen.
Med hänvisning till de nya värdeorden undrar vi hur förvaltningen
ser på relationen mellan värdering och bemötande i arbetet mot
rasism och diskriminering?
2. Hur ser upplevelsen av diskriminering ut enligt
brukarundersökningar och medborgarenka¨ter i dagsla¨get, ga°r det
att se en o¨kning eller minskning i stadsdelens siffror sedan
rapporten skrevs?

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 13/2020
Sida 15 (52)
2020-12-10

Vi ställer oss frågande till att förvaltningen lyfter fram Fråga 33 i
Trygghetsmätningen. Frågeställningen i sig osynliggör strukturell
rasism som ett maktförhållande genom att likställa hänvisningen till
svenskt och utländskt ursprung i relation till utsatthet för brott, hot
eller trakasserier. I den följande nedbrytningen finns inte heller
någon parameter som kan härledas till personer med utrikesfödda
föräldrar (andragenerationare) eller personer med hudfärg annan än
vit.
Vi undrar vidare hur många personer som svarat på de enkäter som
hänvisas till i förvaltningens svar?
Hur resonerar förvaltningen kring att så få personer som upplevt
rasism tagit upp incidenten med personalen eller gjort någon
anmälan? Vilken slags stöd vår vårdnadshavare för att göra detta?
Hur återuppbyggs tillit gentemot de som utsatts?
Finns det något system för incidentrapportering, på förskolan
och/eller i andra verksamheter?
3. Hur ser det kompetenshöjande arbetet ut kring strukturell rasism
och diskriminering bland stadsdelens chefer och medarbetare?
I svaret hänvisar förvaltningen till ämnet diskriminering och
kränkande särbehandling. Dock krävs även ett medvetandegörande
kring rasism som ett system av privilegier (såsom vithetsprivilegier)
för att ta sig an ämnet strukturell rasism. Ingår detta i det pågående
arbetet?
Vi beklagar att covid-19 har försenat arbetet, och hoppas att det
snart kan återupptas. Kanske via den planerade Skärholmsakademin
eller forskningscentret CEMFOR?
4. Hur ser representationen av utrikesfödda chefer ut i stadsdelen?
Enligt stadens egen statistik från 2019 består gruppen 16-64 år i
stadsdelen till 88,5 procent av personer med utländsk bakgrund.
Den låga representationen av denna demografiska grupp inom
förvaltningens chefer, och särskilt ledningsgrupp med enbart 12,5
procent, kan inte betraktas som inkludering av mångfald.
5. Hur jobbar stadsdelsförvaltningen för att säkerställa
rekryteringsprocesser fria från diskriminering och för ökad
mångfald på höga positioner?
Med hänvisning till svaret på fråga 4 undrar vi om den modell som
förvaltningen använder kan beskrivas som en aktiv åtgärd för lika
rättigheter och möjligheter? På vilket sätt ingår medvetandegörande
om strukturell rasism i kompetensbaserad rekrytering?
Hur säkerställs valideringen av ansökningar, kan vi få tillgång till
data på detta?
Kan det finnas anledning att se över hur annonsering av lediga
tjänster formuleras?
Finns det konkreta mål för hur rekryteringsarbetet kan förbättras för
att nå ut till personer med utländsk bakgrund?
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6. Hur jobbar stadsdelsförvaltningen för att säkerställa en
fritidsverksamhet fri från rasism och diskriminering för stadsdelens
barn och unga?
Vi är positiva till att förvaltningen lägger vikt vid måluppfyllelse
hos Fryshuset. Vi föreslår en kvalitativ undersökning om rasism och
diskriminering där barn och unga själva kan formulera sina
erfarenheter.
7. Hur jobbar stadsdelsförvaltningen för att främja ungas egenmakt,
kunskap om rasism och diskriminering samt möjligheten att påverka
genom organisering?
Vi är positiva till arbetet på förskolor och med ungdomsrådet.
Dock undrar vi över formuleringen kring att fältverksamheten möter
”känslan av diskriminering och rasism”. Innebär det att de inte
bevittnar någon rasism eller diskriminering, och att de inte heller
delges vittnesmål från unga?
Vi vill också påtala att det finns ett pedagogiskt ansvar i att hjälpa
unga att formulera vad de vill ta upp, och ibland introducera sådant
de inte känner till, för att vidareutveckla deras kunskaper och
verktyg för att skapa framtida möjligheter, samt att detta arbete
också bygger på att det skapas trygga rum där maktkritik kan
uttryckas.
8. Hur jobbar stadsdelsförvaltningen för att skapa utbyten mellan
unga i olika stadsdelar, som ett sätt att motverka segregering och
skapa erfarenhetsutbyten mellan unga?
Här undrar vi om det har gjorts försök med utbyten mellan inneroch ytterstad vad gäller feriearbeten?
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Bilaga 2, särskilt uttalande, Socialdemokraterna
2020-12-10
Skärholmens stadsdelsnämnd
Svar på skrivelse om rasism
Dnr SKHLM 2020/509
Salar Rashid m.fl (S)
Särskilt uttalande
Vi vill tacka förvaltningen för svar på skrivelsen. Arbetet mot
rasism och diskriminering måste vara ett ständigt pågående arbete.
Alla våra invånare måste behandlas på ett jämlikt och jämställt sätt.
Under förgående mandatperiod införde den rödgrönrosa majoriteten
flera riktade satsningar för att motverka rasism. Vi inrättande ett råd
för mänskliga rättigheter med ett tillhörande kansli på
stadsledningskontoret som ansvarade för kompetenshöjande insatser
gällande diskrimineringsfrågor och samordning av stadens arbete
mot rasism. Allt detta och mycket mer har nu avskaffats av den
blågröna majoriteten. De blågröna majoriteten är inte heller särskilt
intresserade av att skjuta fram stadens positioner inom detta
område.
Arbete med att kartlägga invånares upplevelser av diskriminering är
viktigt - framför allt för en stadsdel som har en mångfald av olika
människor lever och verkar inom den. Stadsdelsförvaltningen måste
därför fortsätta i arbetet med att främja ungas egenmakt, deltagande
och organisering med fokus på självständighet. Vi behöver även en
tydlig handlingsplan för hur skärholmens stadsdelsförvaltning kan
bli en mer inkluderande arbetsplats och andas större mångfald, som
speglar samhället vi lever inom.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/509-3 (Godkänd - R 2) Svar på skrivelse om
rasism.
 SKHLM 2020/509-1 Skrivelse om rasism.
 SKHLM 2020/509-4 Bilaga 2.
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§ 22
Röj stigen upp till Skärholmens fornborg, inventera och
förnya beståndet av informationsskyltar
- svar på skrivelse
SKHLM 2020/663

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Den 27 augusti 2020 lämnade Skärholmens stadsdelsnämnd in en
skrivelse med förslag att röja upp stigen till Skärholmens fornborg
samt se över informationsskyltar om kulturhistoriska värdefulla
målpunkter samt frisbee/discgolfbanan.
Förvaltningen har under oktober röjt stigen upp till Skärholmens
fornborg i enlighet med förslaget i skrivelsen. Majoriteten av de
informationsskyltarna till frisbee/discgolfbanan och kulturhistoriska
platser kommer enligt plan att ha bytts ut vid slutet av 2020. Utbyte
av resterande skyltar planeras under 2021.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/663-3 (Godkänd - R 1) Fornborgar och
informationsskyltar - svar på skrivelse.
 SKHLM 2020/663-1 Skrivelse; Fornborgar och
informationsskyltar.
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§ 23
Uppdatering av delegationsordning för Skärholmens
stadsdelsnämnd
- beslutsärende
SKHLM 2019/523

Beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna ändringen av
delegationen för avdelning förskola.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna ändringen av lägsta
delegat på vissa beslut som fattas på Vuxenenheten inklusive
socialpsykiatri enligt bilaga.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna ändringen av
delegationsordningen gällande insatserna ledsagning enligt SoL och
LSS för Beställarenheten omsorg om äldre och funktionsnedsatta.
4. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna ändringen av
delegationsordningen så att särskilt utsedd tjänsteman ändras till
funktionerna administratör, handläggare och utredare på Enheten
för administration och IT.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämndens beslutsfattande regleras enligt 6 kap. 37–39 § §
kommunallagen. Förvaltningen föreslår att avdelningschef för
förskolan blir lägsta delegat för att besluta om åtgärder för barn i
behov av särskilt stöd utöver förskolenhetens budget.
Förvaltningen föreslår att biträdande enhetschef på Vuxenenheten
och socialpsykiatri får lägsta delegat för beslutsfattande i mer
omfattande ärenden som gäller boenden enligt socialtjänstlagen.
Förvaltningen föreslår att delegationsordningen ändras i enlighet
med ovan angivna förslag hos Beställarenheten för omsorg om äldre
och funktionsnedsatta vilket innebär att lägsta delegat som avser
omfattningen för insatserna ledsagning enligt LSS och SoL blir
likvärdig för både funktionsnedsättning och äldreomsorg.
Förvaltningen föreslår att biståndshandläggarna har delegat upp till
8 timmar per månad för insatserna. Beslut om omfattning därutöver
fattas av biträdande enhetschef.
Förvaltningen föreslår att administratör på Enheten för
Administration och IT får delegation att fatta beslut om egna medel
samt att administratör och utredare att skriva körkortsyttranden till
Transportstyrelsen. Förvaltningen föreslår att handläggare på
Enheten för administration och IT ges delegation att besluta om
avgifter till vissa biståndsbedömda insatser enligt LSS och SoL.
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Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2019/523-27 (Godkänd - R 1) Ändring av
delegationsordningen.
 SKHLM 2019/523-28 Bilaga 1 Nuvarande
delegationsordning.
 SKHLM 2019/523-29 Bilaga 2 Föreslagna justeringar och
tillägg i delegationsordning.
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§ 24
Beslut att stadsdelsnämndens sammanträden hålls inom
stängda dörrar under våren 2021
- beslutsärende
SKHLM 2020/814

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att nämndens sammanträden hålls inom
stängda dörrar under perioden januari till juni 2021.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämndens sammanträden är vanligtvis öppna för
allmänheten. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämndens
sammanträden hålls inom stängda dörrar under perioden januari till
juni 2021 med anledning av spridningen av Covid-19 i samhället.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/814-2 (Godkänd - R 1) Beslut att
stadsdelsnämndens sammanträden hålls inom stängda dörrar
under våren 2021.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 13/2020
Sida 22 (52)
2020-12-10

§ 25
Förslag på sammanträdesdatum för nämnden år 2021
- beslutsärende
SKHLM 2020/835

Beslut
1. Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2021:
Måndag 4 januari
Torsdag 28 januari
Torsdag 18 februari
Torsdag 25 mars
Torsdag 29 april
Torsdag 27 maj
Torsdag 10 juni (reserv)
Torsdag 26 Augusti
Torsdag 23 september
Torsdag 21 oktober
Torsdag 18 november
Torsdag 9 december
2. Nämndens sammanträden hålls kvällstid, bortsett från
sammanträdet den 4 januari. Förvaltningen ges i uppdrag att ordna
lämplig lokal.
3. Att stadsdelsförvaltningen tillsammans med SLK utreder
möjligheten att sända nämndens öppna sammanträden digitalt.
4. Att stadsdelsförvaltningen tillsammans med SLK utreder
möjligheten till allmänhetens frågestund digitalt.
Förslag till beslut
Ordförande Johan Kling (C) och Salar Rashid (S) anmäler för
Skärholmens stadsdelsnämnd ett förslag till beslut enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på stadsdelsnämndens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Förslag till beslut, stadsdelsnämnden.
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Bilaga, förslag till beslut, stadsdelsnämnden
Pandemin covid-19 har pågått under större delen av innevarande år
och alla slags institutioner anpassar sig till att genomföra sina
verksamheter digitalt. Trots att kommunfullmäktige och flera
stadsdelsnämnder nu har skapat olika former för hur medborgare
ska kunna delta digitalt i det demokratiska arbetet genom att kunna
lyssna till diskussioner och delge synpunkter har Skärholmens
stadsdelsnämnd ännu inte löst denna fråga för våra nämndmöten.
Politiken måste värna demokratiska processer och
stadsdelsnämnderna måste värna om den lokala demokratin.
Nuvarande situation undergräver istället medborgarnas engagemang
och skapar en ökande klyfta mellan medborgare och beslutsfattare
genom bristande transparens.
Detta riskerar att minska medborgarnas upplevelse av trygghet och
tillit till myndigheter. Stadsdelsnämnden satsar på utveckling av
nödvändiga digitala verktyg inom äldreomsorgen och installerar
utrustning för digitala möten på förvaltningen. Vilket vi välkomnar.
Vi behöver även nu gå fram med möjligheter för allmänheten att
kunna delta på våra stadsdelnämndsmöten.
Vi föreslår stadsdelsnämnden att besluta om:
- Att fastställa mötesdatumen enligt förvaltningens förslag till
beslut.
- Att stadsdelsförvaltningen tillsammans med SLK utreder
möjligheten att sända nämndens öppna sammanträden digitalt.
- Att stadsdelsförvaltningen tillsammans med SLK utreder
möjligheten till allmänhetens frågestund digitalt.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/835-4 (Godkänd - R 1) Förslag på
sammanträdestider 2021 v2.
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§ 26
Förslag på sammanträdesdatum för sociala delegationen
år 2021
-beslutsärende
SKHLM 2020/832

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att sociala delegationen sammanträder
på tider enligt detta tjänstutlåtande med korrigeringen att meningen
”Sociala delegationens extra sammanträden förläggs om möjligt till
en tid på förmiddagen.” stryks.
Sammanfattning av ärendet
Sociala delegationen är stadsdelsnämndens utskott för att besluta i
individärenden inom socialtjänsten. I detta ärende lämnas förslag på
sammanträdestider för sociala delegationen år 2021.
Förslag till beslut
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet ett förslag till beslut
enligt bilaga.
Beslutsgång
Vice ordföranden Salar Rashid (S) yrkar på förvaltningens förslag
till beslut. Ordföranden Johan Kling (C) hör att det finns två förslag
till beslut, förvaltningens och Centerpartiet, Moderaterna,
Liberalerna och Miljöpartiet . Han ställer dessa mot varandra och
hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Bilaga
Förslag till beslut, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiet.
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Bilaga, förslag till beslut, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna
och Miljöpartiet
2020-12-10
Skärholmens stadsdelsnämnd
Föreningsbidrag
SKHLM 2020/832
Johan Kling (C) m.fl.
Sophia Granswed Baat (M) m.fl.
Martin Vallas (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl.
FTB
Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
Samt därutöver besluta
Att meningen ”Sociala delegationens extra sammanträden förläggs
om möjligt till en tid på förmiddagen.” stryks.
Handlingar i ärendet
 359092 (Godkänd - R 2) Förslag på sammanträdesdatum för
sociala delegationen 2021
 354609 Bilaga 1 - Schema för sociala delegationen 2021
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§ 27
Revidering av riktlinjer för handläggning inom
socialtjänstens äldreomsorg
- svar på remiss
SKHLM 2020/797

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Äldrenämnden har reviderat riktlinjer för handläggning inom
socialtjänstens äldreomsorg. Riktlinjerna har genomgått
redaktionella ändringar och en språklig granskning.
Förvaltningen ställer sig bakom de nya riktlinjerna och stöder det
förslag som äldrenämnden har utarbetat. När det gäller ansökningar
om särskilt boende för personer boende i Norden bedömer
förvaltningen att utförligare vägledning behövs gällande hur och när
konventionen ska tillämpas.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/797-5 (Godkänd - R 1) Svar på remiss.
 SKHLM 2020/797-1.1 Remiss av Revidering av riktlinjer för
handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg, KS
2020/1362.
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§ 28
Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms
stad 2021-2024
-svar på remiss
SKHLM 2020/794

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen har tagit fram en ny skolbiblioteksplan.
Skolbiblioteksplanen ska vara ett styr- och stöddokument för
fortsatt skolbiblioteksutveckling i stadens skolor och förskolor.
Förvaltningen ställer sig positiv till den nya planen och ser gärna att
nuvarande samarbete mellan förskola och bibliotek fördjupas.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga.
Bilaga
Särskilt uttalande, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 13/2020
Sida 28 (52)
2020-12-10

Bilaga, särskilt uttalande, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
2020-12-10
Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms stad 20212024
Dnr: SKHLM 2020/794
Salar Rashid m.fl. (S)
Anna Laine m.fl. (V)
Särskilt uttalande
Läsande går hand i hand med lärande och stadens uppdaterade plan
för skolbibliotek är något som är i grunden mycket positivitet. Det
finns i förslaget och arbetet som lagts ned bakom förslaget mycket
som är bra. Att alla stadens skolor och förskolor får tillgång till den
kompetens som finns inom stadens bibliotek är en nyckel för att
detta ska bli lyckat. Att alla skolformer lyfts fram i förslag från
förskola till gymnasieskola visar på ambitionsnivå samt att barns
rättigheter enligt barnkonventionen tas på allvar. Vi hoppas att
planen ska göra så att alla barn verkligen får en kontakt med
biblioteken och böckerna genom skolans värld.
Det som inte beskrivs i underlaget är vad som sker med de skolor
och förskolor som väljer av tidsbrist eller ointresse att inte erbjuda
sina barn böcker eller etablerar kontakt med bibliotekens värld. Då
planen förutsätter att det skall finnas exempelvis skolbibliotek med
fackutbildad personal inom grund och gymnasieskolan? I planen så
finns endast uppdrag för utbildningsförvaltningen att verka för att
andelen bibliotek skall öka, om ett skolbibliotek har tillskapats
under de kommande fyra åren har man då nått upp till målet? Här
borde planen vara betydligt mer ambitiös.
Av 2 kap. 36 § skollagen följer det att eleverna i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen
gäller såväl offentliga som fristående skolor, men trots detta finns
det skolor, främst fristående, som fortfarande inte har skolbibliotek
som en integrerad del av skolan utan hänvisar till närmaste
folkbibliotek.
Vi anser att skolbiblioteket ska vara en integrerad del av skolan och
att alla skolor ska ha skolbibliotek med utbildad personal. Något
som också lyfts fram i planen.
Skolbiblioteken ska ge eleverna tillgång till ett rikt utbud av medier,
till såväl skön- som facklitteratur. Ett bibliotek där välutbildad
bibliotekspersonal samarbetar med den pedagogiska personalen kan
locka fram och tillfredsställa barnens och ungdomarnas läslust,
nyfikenhet och forskarintresse samt även hjälpa dem att orientera
sig bland nya medier och i flödet av information på nätet.
Forskningen visar att detta arbetssätt höjer elevernas studieresultat.
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De bemannade skolbiblioteken har blivit färre visar statistik från
Kungliga biblioteket. Bara 37 procent av de svenska eleverna har
idag tillgång till bemannat skolbibliotek. Tillgången till
skolbibliotek är lagstadgad men inte att de behöver vara
bemannade. Samtidigt läser barn mindre idag. Läsningen och
upptäckandet av litteraturen avgörande för varje barns läsförståelse,
skrivande och kritiska tänkande. Skolbibliotekarier har en
nyckelroll att fylla när det kommer till att öppna dörrar till litteratur
och media. Vi menar att det är viktigt att barn och unga får möta
kunnig personal på sina skolbibliotek.
En välformulerad skolbiblioteksplan kan bara sättas i praktik av
bibliotekarier, lärare och pedagoger i skolan. För att öka läsning
bland barn och unga måste också mer resurser skjutas till skolan,
det räcker inte med planer och strategier.
Sen är det viktigt att lyfta frågan om kommunala och fristående
skolor när denna plan skall etableras då det för staden är lättare att
påverka de kommunala skolorna. Vad säger att de fristående
skolorna kommer att göra plats för skolbibliotek i sina lokaler samt
anställa fackutbildad personal då det går ut över vinsten.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/794-3 (Godkänd - R 1) Skolbiblioteksplan för
skolor och förskolor i Stockholms stad.
 SKHLM 2020/794-4 Bilaga 1.
 SKHLM 2020/794-5 Bilaga 2.
 SKHLM 2020/794-6 Bilaga 3.
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§ 29
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
- svar på remiss
SKHLM 2020/752

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet har remitterats till förvaltningen för synpunkter av ”Hållbar
socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)”. Betänkandet
beskriver flera förändringar i den nya lag som föreslås ersätta den
nuvarande socialtjänstlagen. Utredningen framhåller att lagen ska
återgå till att vara mer av en ramlag och att begreppsanvändningen
ska bli mer enhetlig. Utredningen lyfter att fokus behöver läggas på
socialtjänstens förebyggande arbete och att socialtjänsten ska ha
större inflytande i samhällsplaneringen. Jämställdhet föreslås läggas
in som ett mål i socialtjänstlagen samt att socialtjänstens insatser
ska utgå från evidens och beprövade erfarenheter. Vidare föreslår
utredningen att socialnämnden ska kunna erbjuda ett flertal insatser
utan individuell behovsprövning, även till barn som har fyllt 15 år
utan vårdnadshavares samtycke.
Förvaltningen ställer sig positiv till flera av de ändringar som
föreslås i den nya lagen. Förvaltningen vill även påpeka att det finns
vissa förslag i utredningen som behöver förtydligas för att
säkerställa att socialtjänstens uppdrag kan utföras korrekt och med
god kvalitet. Det gäller exempelvis krav på dokumentation och
uppföljning för insatser utan behovsprövning. Förvaltningen ser
även vikten av att förtydliga vad som ingår i begreppet
förebyggande insatser för att undvika alltför stora skillnader mellan
landets kommuner och för att främja evidensbaserade metoder.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna
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 Socialdemokraternas. Han ställer dessa
mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Särskilt uttalande
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler för Vänsterpartiet 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 Johan Rönnblom (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.
Bilaga 1
Förslag till beslut, Socialdemokraterna.
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Vänsterpartiet.
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Bilaga 1, förslag till beslut, Socialdemokraterna
2020-12-10
Yttrande över remiss av ”Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag
(SOU 2020:47)”
Dnr. SKHLM 2020/752
Ärende 29
Salar Rashid m.fl. (S)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut godkännes delvis.
Därutöver anförs följande
Vår uppfattning är att alla som är i behov av grundläggande stöd
och skydd från samhället ska få det. Det ska inte spela någon roll
var man bor i Sverige för vilket stöd man får. Därför är det viktigt
att kommuner verkar för att alla kan få rättssäkra, likvärdiga och
lika tillgängliga insatser.
Översynen av socialtjänstlagen är efterlängtad. Behovet av en
modernisering av lagstiftningen för att möta dagens samhälle är
stor. Det är viktigt att en ny lagstiftning möjliggör ett arbete som
utgår ifrån en helhetssyn på individen. För att detta ska kunna vara
möjligt krävs det att marknadsorienterade styrningsmodeller som
New Public Management får ge vika till förmån för professionerna
och deras kunnande. Vi är övertygade om att medborgarna kommer
att få bättre stöd och skydd om tilliten till professionen är hög.
Förslaget om att tillföra krav om att verksamheten ska bedrivas i
överenskommelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ligger
helt i linje med vår uppfattning om hur kvaliteten i välfärden kan
stärkas.
Vidare anser vi att det är positivt att utredningen förslår att
målbestämmelserna ska kompletteras så att socialtjänsten ska
främja jämställda levnadsvillkor. Med den tydliga
jämställdhetsgrunden kan socialtjänstens insatser bidra till att
jämställdhetsmålet om att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sitt eget liv kan uppnås.
Vi är övertygade om att sociala problem minskar om fokus läggs på
det förebyggande arbetet. Forskning visar att tidiga och
kunskapsbaserade insatser ska prioriteras för att varje individ ska få
de bästa förutsättningarna genom livet. Tidiga och förebyggande
insatser gör skillnad för den enskilde individen och leder till att
spara på samhällets resurser på lång sikt. Därför är det glädjande att
utredningen betonar vikten av att socialtjänsten lägger ett större
fokus på det förebyggande arbetet. Vi ställer oss bakom
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utredningens förslag om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande
perspektiv och att den ska vara lätt tillgänglig. Med förslaget
innebär det att den enskilde individen sätts i centrum och att
samhället ska verka för att ingen ska behöva avstå från att söka stöd
och skydd på grund av att den inte känner till var den kan få hjälp.
Det hade varit bra om utredningen hade berört hur betydelsefulla de
ideella aktörerna är i arbetet för att tillgängliggöra socialtjänstens
insatser för fler. De ideella aktörerna är viktiga samarbetspartner
som med sin expertis och sitt nätverk kan bidra till att nya grupper
nås och till att stärka det sociala arbetet. Alla söker sig inte till
socialtjänsten när de behöver stöd och hjälp. Skälen kan vara olika
men deras rätt att få stöd måste säkras och därför är det viktigt att
kommunerna har en nära och god samverkan med civilsamhället.
Vidare hade det varit bra om utredningen tydligare lyft förstärkt
samverkan mellan skola, förskola och socialtjänst i det
förebyggande arbetet för att fånga upp barn och unga i riskzon.
Förskolan och skolan är viktiga för att alla barn och unga ska få en
trygg uppväxt med god hälsa och för att de ska rustas med
skyddsfaktorer. En förstärkt samverkan får långsiktiga
konsekvenser när man tillsammans kan hindra att unga hamnar i
utanförskap och kriminalitet.
En av våra farhågor är att administrationen kommer att öka när
högre krav ställs på dokumentation. Arbetsmarknadsförvaltningens
synpunkt måste tas tillvara: Med ökade krav på dokumentation
finns även en risk för ökad administration och längre
handläggningstider vilket speciellt inom det förebyggande arbetet
skulle kunna leda till att insatser blir mindre lättillgängliga, om
dessa inte undantas från dokumentationskravet. Utredningen menar
att den ökade administrationen inte kan härledas till
socialtjänstlagen. Vi menar att oavsett om de ökande
dokumentationskraven kommer på grund av lagstiftningen eller
Socialstyrelsens föreskrifter så måste något göras. Professionen
måste ha tid för klienterna och brukarna.
Utvidgat ansvar för samhällsplanering behövs. Alltför många
kommuner glömmer bort att det finns samband mellan den fysiska
och sociala miljön. Därför är det bra med tydliggörande om
kommunernas ansvar i att vara aktiva i planering för att tidigt kunna
tillgodose medborgarnas behov. Det utvidgade ansvaret
överensstämmer väl med målsättningen om att stärka det
förebyggande arbetet.
Utredningens förslag om att insatser ska kunna tillhandahållas utan
behovsprövning vilar på goda intentioner om en lätt tillgänglig
socialtjänst. Vi sympatiserar med intentionerna men menar att de
fackliga organisationernas invändningar som har framförts i
yttrandet måste hörsammas. Att utredningen utan en
konsekvensanalys har föreslagit att insatser som till exempel
hemtjänst, korttidsboenden, skyddat boende för våldsutsatta, hem
för vård och boende (HVB) och avhopparprogram ska erbjudas utan
individuella behovsbedömningar är inte bra. Vi delar den
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uppfattning som har framförts av både de fackliga organisationerna
och berörda förvaltningar inom Stockholms stad. Det finns en del
insatser som inte är lämpliga att erbjuda utan behovsprövning.
Vi motsätter oss inte att kommunerna ska ha fler öppna
verksamheter eller att uppsökande verksamheter ska utvecklas för
att nå fler. Tvärtom så ser vi flera områden där insatser kan erbjudas
utan behovsprövning. Staden kan till exempel utveckla arbetet för
att nå fler som befinner sig utanför arbetsmarknaden och därmed
tidigt kunna erbjuda arbetsmarknadsinsatser.
Det vi skarpt motsätter oss är att en av de viktigaste principerna
kommer att frångås, principen om att det är individens behov som
avgör vilka insatser som ska ges. Om inte förslaget ändras kommer
en resursförskjutning ske till de som inte har så stora behov på
bekostnad av de som har stora stödbehov. Det grundläggande målet
om likvärdighet och att socialtjänsten ska främja jämlikhet i
levnadsvillkor kommer att fallera. För risken är stor att insatser till
behövande och omsorgen om äldre som har stora stödbehov
kommer att försämras när undanträngningseffekter uppstår till följd
av en avskaffad behovsprövning.
Det innebär inte att vi inte ser brister i det nuvarande systemet. En
fungerande behovsprövning är i grunden likvärdig och möter behov
utifrån individens behov. Alltför ofta riskerar detta dock att vara en
idealbild. I verkligheten möter den objektivt grundade
biståndsbedömningen ofta faktorer som påverkar vilka möjligheter
socialtjänsten har. Alltifrån tillgängliga resurser för själva
biståndsbedömningen till vilka resurser, i bred bemärkelse, som
finns för beviljad insats påverkar biståndsbedömningen. Under en
stor del av 2000-talet har den offentliga ekonomin försvagats till
följd av skattesänkningar vilka urholkat de resurser som funnits för
att bevilja biståndsbedömda insatser. Detta i sin tur riskerar i många
fall ha inneburit en mer restriktiv tolkning av lagstiftningen än den
som var lagstiftarens ursprungliga intentioner. Det är i ett sådant
läge lätt att se lösningen i att avskaffa behovsprövningen. Det är
dock att bortse från andra insatser som behöver göras.
En avskaffad biståndsbedömning riskerar också vara ett förslag som
utöver ovanstående invändningar även leder till
kvarhållningseffekter och stora kostnader för kommunerna.
Socialförvaltningens formulering sammanfattar vår stora oro för
konsekvenserna: Dessa risker bedöms särskilt stora om
utredningens förslag att överlåta till privata utförare att bedöma om
en insats som utföraren erbjuder ska kunna ges utan
behovsprövning blir verklighet. Likaså ser förvaltningen en risk för
ökad rättsosäkerhet för den enskilde om privata utförare ges
möjlighet att påverka vilka de tar emot genom att hjälpa den
enskilde att bedöma om det är rätt insats för personen ifråga.
Utredningen har inte tagit hänsyn till att kommunerna har
begränsade resurser och att förslaget riskerar att leda till att
kommuner inför tak för insatser som erbjuds till olika individer. Inte

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 13/2020
Sida 35 (52)
2020-12-10

heller har utredningen tagit hänsyn till att likställigheten mellan
kommuner och medborgare kommer att försvagas.
Istället för att föreslå en avskaffad behovsprövning för exempelvis
korttidsboenden, skyddat boende för våldsutsatta, HVB och
avhopparprogram borde den fortsatta lagstiftningsprocessen
fokusera på förslag som bidrar till ökad måluppfyllelse avseende
lagstiftarens intention för att säkerställa att de med stora behov ska
få dessa tillgodosedda.
Vi hade förhoppningar om att utredningen skulle föreslå en
särlagstiftning för äldreomsorg för att höja ambitionerna och stärka
äldreomsorgens förutsättningar. En särskild rättighetsbaserad
äldreomsorgslagstiftning, som tillförsäkrar äldre rätten till goda
levnadsvillkor, inflytande över sin egen situation och garanterar en
god vård och omsorg möjliggör för en äldreomsorg som ger ett liv i
delaktighet och att äldre kan delta i samhällslivet på samma grund
som andra. Men istället antar den föreslagna nya socialtjänstlagen
formen av en ramlag med större handlingsfrihet för kommunerna
och mindre detaljreglering. Det blir då än mer viktigt att värna
behovsprincipen, då resurser ska prioriteras till dem som är i störst
behov.
En tydlig lag med krav på stat, regioner och kommuner som anger
inriktning och ambitioner för att garantera den enskilde rätt till
individanpassad vård och omsorg samt stöd och service behövs. Det
nuvarande begreppet ”skälig levnadsnivå” har urvattnats mer och
mer vartefter pengarna till välfärden inte räckt till och vi ser inte att
den föreslagna ändringen till ”skäliga levnadsförhållanden” kommer
att göra någon skillnad för den enskilde. Därför önskar vi att ”goda
levnadsvillkor” istället ska användas.
Slutligen vill vi lyfta att det är bra att en ny socialtjänstlag får
förtydligat barnrättsperspektiv. Flera av förslagen som syftar till att
tillgodose barns rättigheter är bra. Vi vill särskilt lyfta förslaget att
om förlänga tiden för socialnämndens uppföljning för barns
situation. Det gäller dels när en utredning som gäller barns behov av
stöd eller skydd avslutas utan beslut om insats, dels efter det att en
placering i ett familjehem eller hem för vård eller boende har
upphört. Det är bra att dagens bestämmelser om att uppföljningarna
ska avslutas inom två månader förlängs till sex månader. På så sätt
förstärks stöd och skydd av barn i vårt samhälle.
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Bilaga 2, särskilt uttalande, Vänsterpartiet
Skärholmens stadsdelsnämnd
2020-12-10
Ärende 29
Yttrande över remiss av ”Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag
(SOU 2020:47)”
Dnr. SKHLM 2020/752
Anna Laine mfl. (V)
Särskilt uttalande
Socialtjänstlagen är en av de hörnstenarna i den svenska välfärden
som nu står inför en stor förändring. Det är länge sedan lagen sågs
över så kan det vara tid för en uppdatering, vi är försiktigt positiva
till huvuddelen av de förändringar som föreslås men tycker att det
är negativt att man inte sett över ekonomiskt bistånd. Dessutom är
det negativt för utredningen att det redan innan den startade fanns
riktlinjer som bakband den då den inte fick föra fram förslag som
kan bidra till kostnadsökningar. Det anser vi försvagar utredningen.
Vi hoppas att den nya socialtjänstlagen kommer tillrätta med de
problem vi som parti under flera år sett att socialtjänsten brottas
med. Såsom detaljstyrning/ekonomistyrning, NPM,
underfinansieringen, privatiseringen av myndighetsutövning och
utförande av insatser istället för frigörande och förebyggande
arbete. Vi hoppas att den nya lagen tar avstamp i personalens
perspektiv och de frågor som fackförbunden lyft fram och att
klienten sätts i centrum.
Det finns fördelar med förslaget om slopade utredningskrav för
många insatser, eftersom det sänker tröskeln för att söka sig till
socialtjänsten. Förhoppningsvis leder slopade utredningskrav också
till en minskad detaljstyrning. Vi ställer oss dock frågande varför
vissa insatser som kan vara extremt kostsamma likt en HVBplacering ska kunna föreslås utan en utredning, samtidigt som det
fortfarande kommer krävas en utredning om en person vill ansöka
om exempelvis pengar till julklappar som ligger utanför
socialbidragsnorm.
Utredningens uttalade ambition är att stärka professionen men där
professionens utredningar verkligen kan utgöra en viktig grund,
exempelvis en HVB placering så vill utredningen slopa kravet.
Detta anser vi ger dubbla signaler. Att extremt dyra placeringar nu
ska kunna göras utan utredning till förmån för de privata företag
som driver många av dessa hem, kommer också gå ut över
kommunens ekonomi och i utredningen finns inget som
kompenserar för detta.
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Kommunerna ges nu en möjlighet att styra utbudet utifrån
kostnadsmässiga ramar viket leder till en ojämlikhet mellan
kommuner och går ut över de medborgare som väljer att inte ta
kontakt med en socialsekreterare. Detta kan leda till att endast
resursstarka personer nyttjar socialtjänsten och de som inte är lika
resursstarka blir utan insatser. Vi anser att alla medborgare måste ha
rätt till alla delar av det stöd som socialtjänstlagen utgör, så inte
kommuner av kostnadsskäl skär bort delar av sina kostsamma stöd
och då tvingar bort kostsamma grupper.
Vi hoppas att andemeningen med utredningen blir att socionomer
kan fokuserar på att skapa förutsättningar för att ägna sig mer åt
förebyggande socialt arbete och mindre åt myndighetsutövning.
Men då måste det fortsättningsvis också ges ekonomiska
förutsättningar både från stat och kommun för att den nya lagen ska
bli en ambitionshöjning.
I utredningens uppdrag har det ingått att lämna förslag som
underlättar samverkan mellan kommuner enligt utredningen så
framgår det redan av lagen vilket har lett till att det inte har utretts.
Det tycker vi är synd då en rekommendation från utredningen hade
varit värdefull då vi upplever att samordnare inom socialtjänstens
områden har visat sig ge bra output.
Det är positivt med ett förtydligat barnrättsperspektiv genom att
definiera begreppet ”barnets bästa” och bra att reglera att barn ska
ha rätt till information, och att man måste förvissa sig om att barnet
har förstått den information de får. Tidsramen för uppföljning av ett
barns situation förlängs också från två till sex månader vilket vi ser
som positivt. Tyvärr finns ingen som helst ambitionshöjning för alla
de barn som lever med försörjningsstöd, ett stöd som knappt höjts
under de senaste åren.
Barnombud ska nu utredas vidare istället hade vi hellre sett att det
genomförs direkt i alla kommuner. Många kommuner i landet har
redan barnombud och ombuden är väldigt viktiga framförallt för att
slå vakt om placerade barns rättigheter.
Det är bra att brukarnas möjlighet att ha inflytande över och
påverka socialtjänstens arbete ökar och att det blir ett reglerat
bemötande mellan socialtjänst och klient i den nya lagen.
Vi behöver verkligen stärka professionens ställning och hoppas att
den nya lagen ska bli ett steg i den riktningen även om vi anser att
utredningen inte nått hela vägen fram.

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/752-3 (Godkänd - R 1) Svar på remiss.
 SKHLM 2020/752-1 Remiss av Hållbar socialtjänst - En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47), KS 2020/1252.
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SKHLM 2020/752-1.2 Hållbar socialtjänst - En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47) Del 2
SKHLM 2020/752-1.3 Hållbar socialtjänst - En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47) Del 1
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§ 30
Vidaredelegation av beslutanderätt: gemensam
upphandling av konsulterande arborist
-anmälningsärende
SKHLM 2020/780

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/780-3 Vidaredelegation Konsulterande
arborist samt Trädvård.
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§ 31
Vidaredelegation av beslutanderätt: gemensam
upphandling gällande årsavtal för trädvård
- anmälningsärende
SKHLM 2020/781

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/781-3 Vidaredelegation Konsulterande
arborist samt Trädvård.
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§ 32
Vidaredelegation av beslutanderätt: gemensam
upphandling av avhopparverksamhet
- anmälningsärende
SKHLM 2020/854

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/854-3 Vidaredelegation.
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§ 33
Anmälan om nedskrivningar och avskrivning av osäkra
kundfodringar 2019
- anmälningsärende
SKHLM 2020/842

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/842-1 Anmälningsärende Nedskrivning och
avskrivning av fodringar avs 2019.
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§ 34
Anläggande av fotbollsplan, flytt av gång-och cykelvägar
samt ändrad höjd till en torrdamm, Vårbergs IP
- anmälningsärende
SKHLM 2020/779

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/779-4 (Godkänd - R 2) remissvar.
 SKHLM 2020/779-1.2 2020-13156-9 Remissbrev
8597592_1_0.docx (3/6)
 SKHLM 2020/779-1.3 2020-13156-9 Remissbrev
8597592_1_0.docx (4/6)
 SKHLM 2020/779-1.4 2020-13156-9 Remissbrev
8597592_1_0.docx (5/6)
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§ 35
Protokoll - UNGSK Ungdomsrådet i Skärholmens
stadsdel, år 2020
- anmälningsärende
SKHLM 2020/45

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/45-16 Protokoll 2020-11-04.
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§ 36
Protokoll - Förvaltningsgruppen, år 2020
- anmälningsärende
SKHLM 2020/42

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/42-18 Protokoll 2020-11-12.
 SKHLM 2020/42-15 Protokoll 2020-10-22.
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§ 37
Protokoll - Skärholmens Pensionärsråd, år 2020
- anmälningsärende
SKHLM 2020/44

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/44-12 Protokoll 2020-11-05.
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§ 38
Protokoll - Skärholmens råd för funktionshinderfrågor, år
2020
- anmälningsärende
SKHLM 2020/43

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/43-10 Protokoll 2020-11-06.
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§ 39
Protokoll - Gruppledarmöte, år 2020
- anmälningsärende
SKHLM 2020/40

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/40-16 Protokoll 2020-11-12.
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§ 40
Balanslista uppdrag SDN 13/2020-12-10
- anmälningsärende
SKHLM 2020/1

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/1-25 Balanslista uppdrag - SDN 13/2020-1210.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 13/2020
Sida 50 (52)
2020-12-10

§ 41
Digital samhällsvägledning och service
- skrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
Beslut
Skrivelsen avslås.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet, en skrivelse enligt bilaga.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokraterna
ansluter sig till skrivelsen.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar för Centerpartiet på att skrivelsen
avslås. Ordförande Johan kling (C) hör att det finns två förslag till
beslut, Socialdemokraternas och Centerpartiets. Han ställer dessa
mot varandra och hör bifall till Centerpartiets förslag till beslut.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid (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.
Tjänstgörande ersättaren Jamila Hassan Khali (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.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Bilaga
Skrivelse, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
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Bilaga, skrivelse, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
Skrivelse till stadsdelsnämnden i Skärholmen
Digital samhällsvägledning och service
Coronapandemin och de tillfälliga lokala restriktionerna från
Folkhälsomyndigheten (FHM) försvårar möjligheten för oss inom
stadsdelsförvaltningen att kunna fullfölja och förse alla invånare
inom Skärholmens stadsdel med ”fysisk” medborgarservice och
samhällsservice. Vi vet att behovet av samhällsvägledning och
medborgarservice är stort inom vår stadsdel – något som även våra
medborgarvärdar kan vittna om.
Tidningen Mitt i Skärholmen uppmärksammade detta problem i
senaste numret.
Stadsdelsnämnden måste kunna hitta andra metoder och vägar - där
vi kan erbjuda samhällsvägledning och service som sträcker sig
längre än 20 minuters möten.
Detsamma gäller för våra publika datorer där användningstiden är
begränsad till 20 minuter. Allt detta är en naturlig följd av FHMs
rekommendationer. Vi välkomnar att stadsdelsförvaltningen strikt
följer dessa rekommendationer. Vi vill däremot att förvaltningen
utreder möjligheten för att kunna förse våra invånare med både
digital samhällsvägledning och service samt möjligheten för
utlåning av kunddatorer.
Vi föreslår stadsdelsnämnden att besluta om:
- Att stadsdelsförvaltningen i Skärholmen utreder möjligheten för
att kunna erbjuda våra invånare inom stadsdelen digital
samhällsvägledning och service.
- Att förvaltningen utreder möjligheten att skapa ett system för
utlåning av datorer som kan användas inom samhällsvägledning och
medborgarservice.
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Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordförande Johan Kling (C)
sammanträdet kl 18.50.

Digitala signaturer
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
Namn
ANNELIE,FRIDELL
Salar,Rashid
JOHAN,KLING

Datum
2020-12-17
2020-12-17
2020-12-17

