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§7
Genomgång av närvarande ledamöter samt val av
protokollsjusterare och datum för justering
Beslut
Johan Kling (C) och Salar Rashid (S) utsågs att justera dagens
protokoll. Justering sker digitalt den 25 februari 2021.
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§8
Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkändes.
Åtta övriga frågor anmäldes:
 Trygghetsbelysning vid hundrastgården vid Sätradalsparken,
skrivelse från Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiet.
 Under Bredängs tunnelbanestation, skrivelse från
Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet.
 Villa Lyran och dess omgivningar, skrivelse från
Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet.
 Medborgarförslag, skrivelse från Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet.
 Öppna Skärholmens simhall för rehabilitering, skrivelse från
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande.
 Trygghet och tillhörighet genom kulturhistorisk förankring,
skrivelse från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
 Våld i hemmet - utskick till alla hem, skrivelse från
Sverigedemokraterna.
 Våld i hemmet - permanenta anslag, skrivelse från
Sverigedemokraterna.
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§9
Medborgarförslag om att förbättra Bredäng med att
bygga en sauna vid Mälaren, flera grillplatser och fler
gemensamma trädgårdar
- medborgarförslag
SKHLM 2021/23

Beslut
Stadsdelsnämnden skickar medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 413232 Medborgarförslag förbättra Bredäng maskat
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§ 10
Medborgarförslag med önskemål att renovera "BOBbacken" vid Kulans lekplats i Sätra
- medborgarförslag
SKHLM 2021/31

Beslut
Stadsdelsnämnden skickar medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 413241 Medborgarförslag BOB-backen maskat
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§ 11
Medborgarförslag med önskemål att anlägga någon form
av utegym eller parkourträning på en del av grusplanen
utanför Ålgrytehallen
- medborgarförslag
SKHLM 2021/30

Beslut
Stadsdelsnämnden skickar medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 413243 Spontanträning Bredäng maskat
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§ 12
Förskolan och behöriga förskolelärare
- svar på skrivelse
SKHLM 2020/862

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har
inkommit med en skrivelse med frågor om hur många legitimerade
förskollärare som anställts sedan tertialrapport 1 samt hur
förvaltningen arbetar med att säkerställa att det finns legitimerade
förskollärare på alla avdelningar. Sedan tertialrapport 1 i april 2020
har förvaltningen nyrekryterat sex legitimerade förskollärare,
samtidigt har två legitimerade förskollärare slutat och en har gått på
föräldraledighet. Förvaltningen har i januari 2021 legitimerade
förskollärare på 80 av 82 avdelningar och rekrytering av fler
legitimerade förskollärare pågår. Förvaltningen arbetar fortsatt
aktivt med att fördela kompetenser över avdelningarna utifrån
barngruppens sammansättning och behov.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Särskilt uttalande
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler för Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande, ett särskilt uttalande
enligt bilaga.
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler att Socialdemokraterna
ansluter sig till det särskilda uttalandet.
Bilaga
Särskilt uttalande, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, särskilt uttalande, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Skärholmen stadsdelsnämnd
2021-02-18
Förskolan och behöriga förskolelärare
Dnr. SKHLM 2020/862
Anna Laine m.fl. (V)
Sara Soumah (Fi)
Särskilt uttalande
Vi vill tacka för förvaltningens svar, och vi ser positivt på
ambitionen att säkerställa att det finns legitimerade förskolelärare
på alla avdelningar. Samtidigt visar svaret att personalen inte
stannar kvar, och att det därför återigen uppkommit en brist. Vi vill
därför understryka behovet av att stadsdelsnämnden tar ett större
arbetsgivaransvar och ökar både yrkets och arbetsplatsens
attraktivitet, såsom genom lönesatsningar.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/862-3 (Godkänd - R 1) Förskolan och
behöriga förskolelärare.
 SKHLM 2020/862-4 Bilaga 1.
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§ 13
Bergbanan, ersättningsbussar och Covid-19
- svar på skrivelse
SKHLM 2020/864

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Den 12 november lämnade Skärholmens stadsdelsnämnd in en
skrivelse med uppdrag åt förvaltningen att skicka en hemställan till
trafikkontoret om att påskynda ombyggnationen av bergbanan i
Skärholmen, hantera trängsel och corona-säkra trafikflöden för
ersättningsbussarna samt sätta in fler ersättningsbussar vid
rusningstrafik som är tillgänglighetsanpassade.
Den 20 januari svarade trafikkontoret på hemställan. I svaret
beskriver kontoret det planerade arbetet med bergbanan och tidsplan
för arbetet. Kontoret redogör för införda åtgärder i
ersättningstrafiken och krav för tillgänglighetsanpassade bussar i
entreprenaden. Ändrade rutiner för att anpassa ersättningstrafiken
till Covid-19 relaterade restriktioner infördes i början på november
2020 och i början på januari 2021.
Förvaltningen ser positivt de åtgärder som trafikkontoret redogör
för och avser att löpande bevaka frågan i avstämningar med
kontoret.
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 Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande, ett särskilt
uttalande enligt bilaga.
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter sig
till det särskilda uttalandet.
Bilaga
Särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2020-02-18
Bergbanan, ersättningsbussar och Covid-19
Svar på skrivelse
Dnr: SKHLM 2020/864
Salar Rashid m.fl. (S)
Sara Soumah EY (Fi)
Särskild uttalande:
Vi vill börja med att tacka förvaltningen för svaret på vår skrivelse.
Förvaltningen har redogjort den svåra problematiken med att vi inte
har rådighet över frågan. Precis som det står i tjänstutlåtandet
beslutade Skärholmens stadsdelsnämnd den 12 november i en
skrivelse att förvaltningen skickar en hemställan till Trafiknämnden
och Trafikkontoret om att:
- Påskynda ombyggnationen av bergbanan i Skärholmen.
- Hantera trängsel och corona-säkra trafikflöden för
ersättningsbussar vid rusningstid utifrån riskerna för smittspridning
av Covid-19.
- Ersättningsbussar ska vara tillgänglighetsanpassade för alla
grupper.
Vi är även tillfreds med att vi har fått skrivningar inom
verksamhetsplan för 2021 gällande bergbanan.
I vår skrivelse framhålls värdet som bergbanan har för boende och
besökare till Skärholmshöjden samt vikten av att upprätthålla
möjligheten att ta sig upp och ner från platsen för alla grupper.
Vikten av att upprätthålla platsens attraktivitet måste vara gällande.
Ersättningstrafiken måste lösa trängsel, köbildning och överfulla
bussar som under den pågående pandemin inte är godtagbara om
riskerna för smittspridning av Covid-19 ökar. Vill dock framhålla
att svaren om tillgängligheten utifrån med trafikkontorets svar inte
är acceptabla. Trafikkontoret menar att tillgänglighetsanpassade
bussar prioriteras så långt som möjligt i entreprenaden även om det
i vissa fall inte går att uppnå fullt ut. Vi tycker att det är en svaghet
och en stor brist att vi inte har högre ambitioner inom Staden.
Antingen är bussarna tillgänglighetsanpassade eller så är dem inte
det? Vilket vi hoppas på att stadsdelsförvaltningen ska belysa och
lyfta fram.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/864-3 (Godkänd - R 1) Bergbanan,
ersättningsbussar och Covid-19.
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SKHLM 2020/864-4 20210118 svar på skrivelse T202003298.
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§ 14
Verksamhetsberättelse (VB) 2020 för Skärholmens
stadsdelsnämnd
- beslutsärende
SKHLM 2021/38

Beslut
1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner bokslut och
verksamhetsberättelse, inklusive bilagor, för år 2020 och
överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Resultatenheternas fonderade medel ökas med 2,2 mnkr till 2021.
Sammanfattning av ärendet
I verksamhetsberättelsen redovisas på vilket sätt och i vilken
omfattning nämnden har bidragit till att uppfylla
kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Måluppfyllelsen grundar
sig på de underliggande verksamhetsområdes- och nämndmålen
samt på andel uppnådda indikatorer och genomförda aktiviteter.
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 Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande, ett särskilt
uttalande enligt bilaga 1.
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter sig
till det särskilda uttalandet.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga 2.
Bilaga 1
Särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
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Bilaga 1, särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2021-02-18
Verksamhetsberättelse VB 2021 för Skärholmens stadsdelsnämnd
Salar Rashid m.fl. (S)
Sara Soumah EY(Fi)
Särskilt uttalande
Coronapandemin har orsakat ett stort mänskligt lidande. Detta
återspeglas inte bara i verksamhetsberättelsen för 2020. Utan
världsekonomin, Sverige och Stockholm har drabbats hårt. En
ekonomisk stagnation tillsammans med utbrottet av Covid-19
pandemin har inneburit högre arbetslöshet. 19 procent av alla
arbetsföra Stockholmare i regionen har permitterats. Arbetslösheten
låg i december 2020 på 4,6 procent i Stockholm och har ökat
markant sedan december 2019 då andelen öppet arbetslösa var 3,2
procent. Ungdomsarbetslösheten har mer än fördubblats sedan
hösten 2019. Staten har gått ut med det största stimulanspaket sedan
finanskrisen 2008. Coronapandemin har bokstavligt talat vänt uppoch-ned på allt: våra vardagsliv, världsekonomin och ritat om den
politiska kartan.
De allra största utmaningen föranligger i att möjliggöra för
omställning och samtidigt stävja tappet inom transportnäringen,
hotell- och restaurangnäringen samt service kopplat till
besöksnäringen. Många är ”lågtröskelarbeten” som varit viktiga för
målgrupper som nyanlända, unga, korttidsutbildade samt personer
som lever med funktionsnedsättning.
Den blågröna majoriteten saknar politiken för hur man ska lösa
dessa framtidsutmaningar. Styret i Stockholms stad har mest suttit
och väntat.
I stort sett har man lagt allt ansvarutkrävande på regeringen.
I verksamhetsberättelsen går det att utläsa:
Uppnådda resultat Andel barn som lever i familjer som har
ekonomiskt bistånd
Utfallet uppgår till 4,1 % och årsmålet om 4,9 % uppnås därmed.
Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till
befolkningen
Utfallet uppgår till 2,81 % och årsmålet om 3,1 % uppnås därmed.
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med
samtliga vuxna invånare
Utfallet uppgår till 1,88 % och årsmålet om 2 % uppnås därmed.
Samtidigt som vi vet att den öppna arbetslösheten i Skärholmen har
ökat från 5,65 % i februari 2020 till 8,17 % i november 2020. Vårt
stadsdelsområde har näst högst arbetslöshet bland stadens alla
stadsdelsnämndsområden. Här lyser politiken med sin frånvaro –
inga krispaket har presenterats och under 2020 ökade man inte
tilldelningen till arbetsmarknadsnämnden för att motverka
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arbetslösheten. Budgeten för 2021 saknar de nödvändiga resurser
och medel för att på riktig kunna hejda effekterna av pandemin
gällande arbetslösheten.
Med andra ord blir det tragikomiskt att KF:s mål för
verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor
självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort –
anses vara uppfylld helt. Det säger även en del om vårt uppsökande
arbete för att nå människor som saknar egen försörjning. Även om
det finns stora eftersläpningar gällande sifforna inom ekonomiskt
bistånd. Detta är essensen av borgerlig politik som är totalt
verklighetsfrånvänd och lever sitt eget liv. När arbetslösheten går
upp så kommer det, med en viss eftersläpning, även ha en direkt
inverkan på antalet som går ekonomiskt bistånd. Det är även
nästintill skamligt att antal aspiranter som fått Stockholmsjobb
endast uppgått till 22 stycken. I dessa tider är det viktigt att varenda
satsning landar rätt. Om stadsdelen ansträngt sig och nått målet för
antal Stockholmsjobb hade det möjliggjort för elva personer till
hade kunnat nå egen försörjning.
Verksamhetsberättelsen 2020 är som sagt ett bokslut av den
blågröna majoritetens politik i Stadsdelsnämnden. Bokslutet visar
på att den borgerliga majoriteten under denna
mandatperiod prioriterade skattesänkningar framför en väl
fungerande välfärd.
Utökade medel hade behövts för att kunna möta den pågående
Covid-19 pandemin. Istället har Moderaterna, Liberalerna,
Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna drivit igenom
budget för 2019, 2020 och även föreslagit en budget för 2021 som
har låga ambitioner för vår välfärd. Det återspeglas nu i nämndens
verksamhetsberättelse. Vi lider verkligen med att vår förvaltning
inte får de resurser som behövs för att uppnå målen om ett socialt-,
ekonomiskt-, demokratiskt hållbart Skärholmen och Stockholm.
Vi vet att personalen i förskolan, skolan och äldreomsorgen har
dragit ett extremt tungt lass. För många stockholmare har det under
året som gått blivit ännu tydligare hur viktigt det är att satsa på
välfärden. En stark välfärd är grunden för ett Stockholm som orkar
stå emot kriser och där invånarna känner sig trygga.
Ett av den borgerliga majoriteten nya inriktningsmål ska vara: ”En
modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla”. Man kan
fråga sig om detta inriktningsmål verkligen vänder sig till alla
stockholmare. Eftersom ”möjligheterna” till självförsörjning,
likvärdig och kunskapsorienterad förskola, trygg äldrevård och
omsorg för Skärholmsbornas del har årligen försämrats – och
pandemin har inte heller gjort detta lättare.
Förskolan når fortfarande sina uppsatta kvalitetsmål, samtidigt som
vi fortsatt har problem med avdelningar som saknar förskolelärare.
Även om det under detta år har förklarliga skäl, så ser vi en
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avsaknad av planering för vad som ska göras när förskolelärare av
olika anledningar lämnar. Den blågröna majoriteten har dessutom
för tredje året i rad misslyckats med trygghetsfrågorna i
Skärholmen. Inte heller målet har nåtts för andel barn och
ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller
vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48
timmar. Samtidigt som antalet fall gällande våld i nära relationer
har fördubblats.
Coronapandemin är en exceptionell händelse som har påverkat
äldreomsorgen radikalt. I verksamhetsberättelsen för Skärholmens
stadsdelsnämnd syns det under flera av målen.
En avgörande del av strategin under pandemin har varit att skydda
de äldre från smitta. Regeringen har flera gånger betonat att de
kommer skjuta till de resurser som krävs så att kommuner ska ha
råd att bekämpa smitta inom äldreomsorgen.
Det framgår av verksamhetsberättelsen att äldreomsorgens samtliga
verksamheter i egen regi har visat en stor flexibilitet och förmåga
att snabbt ställa om arbetssätt och att samarbeta kring de
arbetsuppgifter som uppstod i inledningen av pandemin. Det
framgår även att hemtjänsten i egen regi har förstärkt ledningen
under året med ytterligare en enhetschef. Det är bra, men det saknas
beskrivning om andra åtgärder för att skydda äldre. Är det
personalen som har trollat med knäna eller har verksamheten fått
resursförstärkningar?
Det är också glädjande att personalkontinuiteten har förbättrats
under 2020. I VP beskrivs att personalen på Sätra vård- och
omsorgsboende har varit knutna till samma avdelning under i stort
sett hela pandemin. Den högre personalkontinuiteten har bidragit till
att det varit enklare att följa upp den enskildes önskemål från dag
till dag. Även antal personal en hemtjänsttagare möter under en 14dagar period har minskat till 8,5 personer.
Trots flera positiva resultat återstår många frågor om hur
förvaltningen har arbetat med äldreomsorgen under pandemin och
vilka lärdomar som kan dras av det. Av verksamhetsplanen för
2021 framgår att förvaltningen på grund av pandemin, har haft
minskade kostnader för bland annat vård-och omsorgsboende och
hemtjänst under 2020, Skälet är att färre äldre efterfrågat plats i
särskilt boende eller hemtjänst, förmodligen av rädsla för
coronasmitta. Det rimliga hade då varit att stadsdelen tvärtom hade
satsat på äldreomsorgen för att än mer effektivt hålla smittan ute
och åter bygga upp förtroendet för verksamheten.
I verksamhetsplanen står att sjukfrånvaron bland förvaltningens
medarbetare har ökat kraftigt som en direkt följd av pandemin.
Inom verksamheterna äldreomsorg och förskola är ökningen som
störst, det vill säga inom de verksamheter där merparten av
medarbetarna inte har möjlighet att arbeta hemifrån.
Verksamhetsberättelsen visar att Skärholmen är ett av de områden i
Stockholm där effekterna av pandemin slagit som hårdast. Det
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förklaras delvis av uteblivna investeringar på grund
av skattesänkningar. Det är inte på detta sätt som vi bygger ett
Stockholm för alla.
Under förra mandatperioden anklagade de borgerliga
oppositionspartierna den rödgröna majoriteten, för att vi inte satsade
tillräckligt med resurser på stadsdelsnämndens kärnverksamhet.
Idag kan vi konstatera att den borgerliga majoritetens VB för 2020
visar att de misslyckas på fler välfärdsområden i Skärholmen. Vi
har full förståelse för att den rådande pandemin försvårat läget
avsevärt. Men då måste man tillsätta mer medel och resurser till
välfärden och öka ambitionsnivån för politiken.
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Bilaga 2, särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-02-18
DNr. SKHLM 2021/38
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Särskilt uttalande -Verksamhetsberättelsen VB 2020
I bilaga 13 över nyckeltal, framgår det att antalet våldsutsatta i nära
relation som sökt hjälp ökat lavinartat under 2020, nästan en
fördubbling har skett från föregående år.
Under förra året påtalade övrig opposition, V, Fi, och S korrekt att
denna utveckling kunde ske gällande våld i nära relationer i spåret
av pågående pandemi, i samband med en skrivelse kring detta.
Farhågorna har nu besannats.
Vi från Sverigedemokraterna var kritiska till ordningen med
jämställdhetsanalyser med ett brett anslag på nästan alla typer av
ärenden, och lämnade in en skrivelse förra året med anledning av
detta. Vi menar alltjämt att detta arbetssätt medför en risk, att
verkliga, och allvarliga missförhållanden drunknar i förvaltningens
arbete med jämställdhet på grund av det breda anslaget. Det faktum
att antalet våldsutsatta i nära relation har ökat kraftigt har ändå inte
renderat i några särskilda insatser. Vi menar att man först måste
göra en övergripande analys kring var de största bristerna i
jämställdhet föreligger, och sätta in insatserna där. Våld i nära
relation är ett typiskt sådant område.
Den sittande grönblå majoriteten har heller inte vid något tillfälle
under föregående år reagerat på utvecklingen gällande våld i nära
relation. Det är en del av samma mönster av passivitet kring
pandemin och dess konsekvenser. Och nu får kvinnorna i
Skärholmen betala priset för denna passivitet.
En pandemi är ett synnerligen olämpligt område att göra till politik,
men sanningen är den att det enbart är oppositionen som ställt
frågor, lagt fram skrivelser, påtalat möjliga konsekvenser av
pandemin. Oppositionen har gjort sitt jobb. Men den grönblå
majoriteten har hela tiden lyst med sin frånvaro och istället uppvisat
passivitet.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/38-2 (Godkänd - R 1) Verksamhetsberättelse
2020 Skärholmens stadsdelsnämnd - efter justeringar SLK.
 SKHLM 2021/38-3 Bilaga 01 - SDN24 Blankettset VB2020.
 SKHLM 2021/38-4 Bilaga 02 - uh018a.
 SKHLM 2021/38-5 Bilaga 03 - Uppföljning av intern
kontroll.
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SKHLM 2021/38-6 Bilaga 04 - Underlag till förskolerapport
Skärholmens stadsdelsnämnd.
SKHLM 2021/38-7 Bilaga 05 - Uppföljning av
trygghetsinvestering - Hundrastgård i Skärholmsdalen.
SKHLM 2021/38-8 Bilaga 06 - Uppföljning av
trygghetsinvestering - Stadsodling&utomhuskök.
SKHLM 2021/38-9 Bilaga 07 - Slutrapport
klimatinvesteringsmedel - Växtbäddar i Vårgården.
SKHLM 2021/38-10 Bilaga 08 - Slutrapport
klimatinvesteringsmedel - Växtbäddar i Sätradalsparken - fas
1.
SKHLM 2021/38-11 Bilaga 09 - Slutrapport
klimatinvesteringsmedel - LED belysning i Bredängsspåret.
SKHLM 2021/38-12 Bilaga 10 - Sammanställning
synpunkter och klagomål VB2020.
SKHLM 2021/38-13 Bilaga 11 - Sammanställning 2019-5
åtgärdade synpunkter och klagomål.
SKHLM 2021/38-14 Bilaga 12 - Sammanställning medborgarförslag 2020.
SKHLM 2021/38-15 Bilaga 13 - Nyckeltal 2020
Skärholmen.
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§ 15
Verksamhetsplan (VP) 2021 för Skärholmens
stadsdelsnämnd
- beslutsärende, omedelbar justering
SKHLM 2020/923

Beslut
1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förslag till verksamhetsplan inklusive bilagor och
överlämnar denna till kommunstyrelsen och stadens
revisorer.
2. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering
med 5,75 mnkr för aktivitetscenter.
3. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering
med 1,924 mnkr för medel för introduktionsförskola.
4. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering
med 1,066 mnkr för medel för åtgärder för giftfri
förskola.
5. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering
med 2,9 mnkr för medel för naturreservat.
6. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering
med 1,4 mnkr för medel för biologisk mångfald.
7. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering
med 0,75 mnkr för klimatinvesteringar.
8. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering
med 0,35 mnkr för trygghetsskapande åtgärder.
9. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering
med 0,8 mnkr för maskiner och inventarier.
10. Skärholmens stadsdelsnämnd anmäler
omslutningsförändringar om 133,4 mnkr.
11. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning av ärendet
Stockholms stads budget är det övergripande och överordnande
styrdokumentet för stadens
verksamheter. Samtliga nämnder ska i enlighet med stadens regler
för ekonomisk förvaltning
upprätta en verksamhetsplan med utgångspunkt i den budget som
kommunfullmäktige
fastställt. Nämnderna har till uppgift att genomföra sina
verksamheter inom ramen för
kommunfullmäktiges budget, mot följande inriktningsmål:
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
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I denna verksamhetsplan har nämnden tagit fram nämndmål med
tillhörande aktiviteter, i
syfte att skapa en tydlig bild av hur Skärholmens
stadsdelsförvaltning planerar att bidra till
uppfyllelse av målen. Planen är utgångspunkt och styrmedel för
förvaltningens arbete under
2021. Nämndens budget för året uppgår till 1 254,3 mnkr.
Deltar ej i beslutet
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokraterna
inte deltar i beslutet med hänvisning till särskilt uttalande enligt
bilaga 4.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna
ett förslag till beslut enligt bilaga 1.
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler för Vänsterpartiet ett förslag
till beslut enligt bilaga 2.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut. Ordförande Johan Kling (C) hör att det finns tre förslag till
beslut: förvaltningens, Socialdemokraternas samt Vänsterpartiets.
Han ställer dessa mot varandra och hör bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet ett särskilt uttalande
enligt bilaga 3.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga 4.
Ersättaryttrande
Ersättaren Sara Soumah (Fi) anmäler ett ersättaryttrande enligt
bilaga 5.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Ulrika Lorentzi (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Robin Aygün (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.
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Bilaga 1
Förslag till beslut, Socialdemokraterna.
Bilaga 2
Förslag till beslut, Vänsterpartiet.
Bilaga 3
Särskilt uttalande, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiet.
Bilaga 4
Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna.
Bilaga 5
Ersättaryttrande, Feministiskt initiativ.
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Bilaga 1, förslag till beslut, Socialdemokraterna
2020-02-18
Verksamhetsplan 2021 för Skärholmens stadsdelsnämnd
Dnr: SKHLM 2020/923
Ärende 15
Salar Rashid m.fl. (S)
Förslag till beslut
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. Att lägga till en indikator med följande formulering:
- Att utöka antalet feriejobb till 880 st.
- Att utöka antalet Stockholmsjobb till 40 st
- Att andel medarbetare med ofrivillig deltid som inte erbjuds heltid
inom egen regi
- Att andel medarbetare med ofrivillig deltid som inte erbjuds heltid
inom upphandlad verksamhet
- Att andel timanställda inom äldreomsorgen
- Att personaltätheten ska över en fyraårstid öka till max 4,5 barn
per pedagog
- Att andelen förskolelärare ska öka till minst 41 procent.
3. Att utreda möjligheten för ett mer likvärdig, jämlikt och jämställd
friskvårdbidrag
4. Att därtill anföra:
Coronapandemin har orsakat ett stort mänskligt lidande.
Världsekonomin, Sverige och Stockholm har drabbats hårt. En
ekonomisk stagnation tillsammans med utbrottet av Covid-19
pandemin har inneburit högre arbetslöshet. 19 procent av alla
arbetsföra Stockholmare i regionen har permitterats. Arbetslösheten
låg i december 2020 på 4,6 procent i Stockholm och har ökat
markant sedan december 2019 då andelen öppet arbetslösa var 3,2
procent. Ungdomsarbetslösheten har mer än fördubblats sedan
hösten 2019. Staten har gått ut med det största stimulanspaket sedan
finanskrisen 2008. Coronapandemin har bokstavligt talat vänt upp-
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och-ned på allt: våra vardagsliv, världsekonomin och ritat om den
politiska kartan.
Den öppna arbetslösheten i Skärholmen har ökat från 5,65 % i
februari 2020 till 8,17 % i november 2020. Vårt stadsdelsområde
har näst högst arbetslöshet bland staden alla
stadsdelsnämndsområden. Här lyser politiken med sin frånvaro –
inga krispaket har presenterats och under 2020 ökade man inte
tilldelningen till arbetsmarknadsnämnden för att motverka
arbetslösheten. Även budgeten för 2021 saknar de nödvändiga
resurser och medel för att på riktig kunna hejda effekterna av
pandemin gällande arbetslösheten.
Årets budget för stadsdelsnämnden i Skärholmen uppgår till 1 254,3
mnkr.
Med en Socialdemokratisk stadsdelsnämndledd budget hade den
siffran uppgått istället till 1274,2 mnkr. Det är nästan 20 mnkr mer
till välfärden. Det hade inneburit möjlighet till fler anställda inom
äldreomsorgen och förskolan. Det hade även skapat bättre
förutsättningar för att kunna satsa mer på förebyggande
verksamheter som exempelvis lämpliga och bra mötesplatser och
personal som arbetar med ungdomar.
Vi vet att personalen i förskolan, skolan och äldreomsorgen har
dragit ett extremt tungt lass. För många stockholmare har det under
året som gått blivit ännu tydligare hur viktigt det är att satsa på
välfärden. En stark välfärd är grunden för ett Stockholm som orkar
stå emot kriser och där invånarna känner sig trygga.
Vidare bör man tillägga att vi ser med stor oro på de planer som
finns för effektiviseringar och besparingar inom förvaltningen under
2021. Framför allt när staten tar på sig ett större ekonomiskt
åtagande och belånar sig. Utan regeringens pandemistöd i form av
generella statsbidrag hade vi inom Skärholmens stadsdelsnämnd
inte haft en budget i balans.
Vi vet att pengarna hade gjort mycket mer nytta inom välfärden.
Fler stadsdelsnämnder går med enormt överskott - samtidigt som de
skär ner på nödvändig verksamhet. Budgeten för 2021 som antogs
av kommunfullmäktige i december återspeglar verkligen de
borgerliga partiernas låga ambitioner för framförallt förskola, skola
och bostadsbyggandet.
Vi Socialdemokrater har högre ambitioner. Vi vet att Stockholm
kan bättre. Vi vill fortsätta arbetet för att Stockholm ska vara en
stad för alla. En stad som håller samman med höga ambitioner för
ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet. Det är möjligt –
men inte om man väljer skattesänkningen före välfärden.
Förskola
Högermajoriteten fortsätter för tredje året i rad att spara på
förskolan och den historiskt låga uppräckningen på förskolan
kommer att leda till sämre personaltäthet och större barngrupper.
Det blir en verksamhet som i grunden tar mindre hänsyn till barns
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behov och gör verksamheten mindre attraktiv för de som jobbar i
verksamheten.
Vi socialdemokrater föreslog en budget som skulle ha anslagit 175
miljoner kronor mer till förskolan i Stockholm stad – för
skärholmen hade detta inneburit 6 miljoner. För vi vet att staden
behöver driva en politik där förskolan ges resurser att ha en
bemanning med en högre personaltäthet och ökad andel
förskollärare. Idag är personalsituationen på stadens förskolor
mycket ansträngd samtidigt som pandemin ställer ytterligare krav
på verksamheten. Verksamheterna har i många fall inte utrymme att
ta in vikarier och i det läget väljer den borgerliga majoriteten att
ytterligare försämra förskolornas förutsättningar.
Den schablonhöjning med 1,5 procent som den borgerliga
majoriteten ansett ska garantera alla barn i Stockholm en bra start i
livet leder till att ytterligare nedskärningar kommer att krävas ute i
verksamheterna då kostnaderna för pris- och löneökningar kommer
att öka med minst 1,7 procent under kommande år. Detta skapar ett
underskott som måste hanteras på ett eller annat sätt. De reella
kostnaderna för förskolan kommer dessutom med all sannolikhet att
öka med mer än 1,7 procent eftersom förskollärare är ett bristyrke,
vilket pressar upp löneökningarna i en betydligt högre takt än i
andra yrken.
Resultatet av den borgerliga budgeten blir en förskola som ska klara
pris- och löneökningar utan tillräckligt utrymme för det.
Förskolechefer tvingas nu administrera besparingar istället för
kunskap och pedagogisk verksamhet.
Vi vet att Stockholm kan bättre. Varje barn måste vara tryggt med
personalen som de spenderar sina dagar med, och vårdnadshavarna
ska känna trygghet när de lämnar på morgonen. Samtidigt måste
personalen veta att de har kollegor och en rimlig arbetsbelastning.
Därför föreslog vi ett antal åtgärder och målsättningar för att vända
den negativa utvecklingen för en förskola av högsta kvalitet:
Vi satsar 60 miljoner kronor för att nå målet om ökad personaltäthet
och ökad andel förskollärare.
Personaltätheten ska över en fyraårstid öka till max 4,5 barn per
pedagog och andelen förskolelärare ska öka till minst 41 procent.
Vi satsar 17 miljoner kronor på att erfarna barnskötare ska få en
riktad lönesatsning.
Vi satsar 23 miljoner kronor på att alla stadsdelar ska ha tillgång till
ett förstärkningsteam för vikarier.
Vi satsar 7 miljoner kronor på att inrätta fler introduktionsförskolor.
Personalens utbildningsnivå ska kartläggas i syftet att bättre kunna
erbjuda kompetensutveckling och vidareutbildning.
Fler barnskötare ska ges möjligheten att vidareutbilda sig till
förskolelärare.
Antalet platser i öppna förskolan ska öka, öppettider ska förlängas
och möjligheten att inrätta fler öppna förskolor i områden där det
finns ett behov ska utredas.
Rätten till heltid på förskola ska återinföras

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2021
Sida 26 (81)
2021-02-18

Elevhälsoteam inriktat på förskolan med en central resurs
specialiserad på barn med NPF-diagnos ska införas
Antalet specialpedagoger i förskolan ska öka
En likvärdig, jämlik och jämställd friskvårdspeng ska införas
Äldreomsorg
Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorgen kom i
december 2020 och är tydligt. Att så många har smittats i
äldreomsorgen förklaras delvis med att det har varit en stor allmän
smittspridning, men det beror också på att äldreomsorgen var illa
rustad. Coronakommissionen konstaterar att äldreomsorgen är
resursmässigt eftersatt och yrkeskåren undervärderad. Det har lett
till flera strukturella brister:
Låg bemanning, otillräckligt utbildad personal, hög andel
visstidsanställda och pressade scheman i hemtjänsten.
Svagt ledarskap i slimmade verksamheter där en chef i genomsnitt
har 60 personer underställda sig.
Fragmenterad organisation, ”ett lapptäcke” av regioner, kommuner
och privata aktörer samt statliga myndigheter.
Det som vi länge vetat har blivit akut under pandemin – att
personalen måste känna trygghet för att kunna utföra sitt jobb på
bästa sätt. Man ska ha råd och möjlighet att vara sjuk, det ska finnas
tid för nödvändiga hygienrutiner mellan brukare, man ska kunna
byta om efter arbetspasset och man ska ha tillgång till rätt
utrustning och kunskap. Tryggare anställningar för personalen gör
att kompetensen och kvaliteten kan öka samt att man vågar anmäla
eventuella missförhållanden i verksamheten. Det har alltid varit
viktigt, nu ser vi att det också räddar liv.
Under pandemin har smittan varit större på boenden med högre
andel timanställda och information om bland annat ändrade rutiner
har visat sig vara svår att få ut till den personalen. De har blivit
tilldelade arbetsuppgifter som inneburit att de gått mellan boenden
och avdelningar, eftersom de arbetar från dag till dag där det
behövs. Chefer inom äldreomsorgen har inte sällan ansvar för 50
medarbetare, vilket är ohållbart.
Regeringen har under 2020 gjort stora satsningar för att åtgärda
dessa brister. Under våren 2020 presenterades satsningen
Äldreomsorgslyftet som innebär att staten finansierar kostnaden för
den tid en anställd är frånvarande på grund av studier till
vårdbiträde eller undersköterska. Satsningen utökas under 2021 och
är planerad att fortsätta till 2023. Under 2021 får kommunerna drygt
3,3 miljarder kronor till Äldreomsorgslyftet. Stockholm får 230
miljoner kronor (regeringsbeslut 2021-01-14).
I statsbudgeten för 2021 ingick ett tillskott med 4 miljarder kronor
årligen till kommunerna för att stärka äldreomsorgen. Enligt
preliminära beräkningar får Stockholms stad 272 miljoner kronor av
den satsningen.
Men för att de här satsningarna ska nå ut till äldreomsorgen måste
kommunerna använda resursförstärkningarna och utveckla
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verksamheterna. Vad ser vi då av de här satsningarna i
verksamhetsplanen för Skärholmens stadsdel?
Ingenting. Tvärtom skärs äldreomsorgsbudgeten ned med 5,3
miljoner kronor. Sänkningen förklaras med att antalet
hemtjänsttimmar och boendeplaceringar har minskat under
pandemin. En minskning som inte beror på att behovet av
äldreomsorg minskat utan på att tilliten till äldreomsorgen har
skadats när smittan har kommit in i verksamheten.
Istället för den offensiva satsning på förbättringar som regeringen
avsatt pengar för backar det blågröna styret i Stockholm. Kvar står
äldre som inte får hjälp och personal som behöver fler kollegor för
att kunna göra ett gott arbete.
Som bilaga till verksamhetsplanen finns en
kompetensförsörjningsplan för 2021-2023. Där nämns inte
Äldreomsorgslyftet. Kommer förvaltningen ansöka om medel
centralt för att medarbetare ska få utbilda sig på betald arbetstid till
undersköterska?
I Socialdemokraternas budgetförslag satsar vi 85 miljoner mer än
den borgerliga majoriteten på äldreomsorgen. Vi vill ha fler trygga
jobb och vi vill skärpa kraven för att fler ska kunna få en
tillsvidareanställning och för att fler ska kunna jobba heltid. Vi vill
arbeta för ett mer närvarande ledarskap med max 25 medarbetare
per chef. Vi vill även stärka arbetet kring utskrivningar från
sjukvården med trygg hemgång och fler korttidsplatser. Och vi vill
påbörja arbetet för att införa en seniorbostadsgaranti.
Många äldre lider av ensamhet och social isolering, vilket staden
behöver arbeta för att motverka. Att vara ofrivilligt ensam är inte
bara besvärligt eller till och med fruktansvärt för den enskilde, det
kan också leda till fysiska och psykiska följdsjukdomar för den
drabbade. Och vice versa, fysiska sjukdomar och psykisk ohälsa
kan leda till ofrivillig ensamhet. Det saknas en övergripande
styrning och samordning av stadens förebyggande och uppsökande
verksamhet. Äldreomsorgen måste ges förutsättningar att tillgodose
de äldres sociala behov, oavsett om det är i den enskildes eget hem
eller på ett särskilt boende. Därför ska alla stadsdelsnämnder ha ett
systematiskt förebyggande och uppsökande arbete för att säkerställa
att rätt målgrupp nås och att verksamheten motsvarar de
individuella behoven.
Måltiden för den äldre ska vara en lustfylld upplevelse. Under några
år har de blågröna avsatt pengar till Matlyftet, med målet att ge
äldre bättre måltidsupplevelser och att motverka ofrivillig ensamhet.
Vi vill verka mer långsiktigt genom att satsa på att utse
måltidsombud inom varje enhet inom hemtjänsten och på särskilda
boenden. Dietisterna ska, tillsammans med måltidsombuden,
kompetensutveckla omsorgspersonalen i kostfrågor. Denna metod
har en långsiktig effekt i verksamheterna.
Vi satsar 35 miljoner kronor på att grundbemanningen inom
äldreomsorgen ska öka och att 90 procent av tjänsterna ska vara på
heltid samt i form av tillsvidareanställning.
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Vi satsar 25 miljoner kronor på bemanningsenheter med fastanställd
heltidspersonal i alla stadsdelar.
Tryggare anställningar inom äldreomsorgen
Heltidsanställningar ska var norm
Barn, Kultur och Fritid
Fler barn och unga ska möta gemenskap, utveckling och trygghet. I
Skärholmen och andra delar av vår stad pågår det en dragkamp om
våra ungdomars framtid. Ska de lockas till det kriminella gängets
gemenskap eller till familjens, föreningens och samhällets dito? Det
borde vara uppenbart att samhället ska lägga all energi på att hindra
kriminella gängs utbredning och istället erbjuda bra alternativ.
Samtidigt ser inte verkligheten ut så. I Stockholms stad har anslagen
till barn, fritid och kultur minskats med realt närmare 20 procent
under år 2019 och år 2020. Kulturskolan har gjorts betydligt dyrare
för barnen. Och den budget som finansborgarrådet presenterar för år
2021 innebär att fritidsklubbarnas avgifter stigit med 50 procent på
två år. Samhällets signaler är tydlig i vägvalet mellan om barn och
unga ska vara på klubben med gemenskap och utveckling eller om
man ska tvingas ut på gatan och de väntande gängen. Stockholms
stad behöver vända den här utvecklingen.
Fler, inte färre, ska delta i idrott, kulturskola och fritidsklubb.
Därför föreslår vi en avgiftsfri fritidsklubb, att idrottshallar vid
skolor alltid ska fyllas med öppen verksamhet på eftermiddagar
samt att avgiften till kulturskolan sänks och verksamheten utökas,
framför allt i utsatta områden. Idrottsföreningar och andra delar av
civilsamhället ska aktivt engageras för att skapa verksamheter som
lockar. De mötesplatser som finns i staden i form av fritidsgårdar
ska ha bättre och längre öppethållande och erbjuda ett bredare verksamhetsutbud som passar fler barn och ungdomar. Skolan ska tidigt
se och fånga upp barn och ungdomar som riskerar att hamna på
glid. Det är därför välkommet med de skolsociala team som
startades under förra mandatperioden
I skuggan av pandemin har 2020 också varit det år då det slagits
rekord i antal skjutningar.
Vi vet att det är de förebyggande insatserna som gör mest skillnad i
kampen mot kriminalitet. Utvecklingen måste vändas. Stockholm
kan bättre. Polisens uppmaning till staden är tydlig – ge skolan bra
förutsättningar att jobba förebyggande. Det är inte svårt att se att
skolorna kommer tvingas välja bort det som inte är lagreglerat om
de har otillräckliga resurser och att mycket av förebyggande insatser
i stället kommer att komma att landa på stadsdelsnämnderna. Detta
samtidigt som stadsdelsnämnderna de senaste åren fått sämre
förutsättningar. Det förebyggande arbetet behöver stärkas och vi
föreslog därför en riktad satsning mot 10- till 15-åringar med målet
att ingen som är ung idag ska vara del av gängen i framtiden. I vårt
Stockholm ska alla känna sig trygga.
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Den borgerliga majoriteten lägger i år en budget med en mycket
blygsam uppräkning av skolans budget. Med tanke på de
utmaningar som skolan står efter förra årets strama budget är det
upprörande att skolan inte ges mer resurser. Vi vill att
fritidsklubbarna avgiftsbefrias och ett särskilt stöd till fritidshem i
socialt utsatta områden införs. Skolan ska vara en trygg plats för
barn och unga i staden och därför sänker vi trösklarna för barn att
delta i fritidsklubbarnas och fritidshemmens verksamhet.
Vi satsar 10 miljoner kronor på riktiga parklekar - rustade för
framtiden, bemannade och öppna när barn vill leka.
Vi satsar 10 miljoner kronor på ökat öppethållande och mer riktad
verksamhet på fritidsgårdarna.
Vi satsar 4 miljoner kronor på att alla föräldrar och nyblivna
föräldrar i Stockholm erbjuds stöd och program i föräldraskap.
Arbetsmarknadsåtgärder
Trots att arbetslösheten har ökat och ungdomsarbetslösheten har
fördubblats sedan förra året vägrar den borgerliga majoriteten att
agera. Insatser, investeringar och politisk vilja krävs för att vända
utvecklingen. Vi satsar 55 miljoner kronor mer än den borgerliga
majoriteten för att vi vet att Stockholm kan bättre. Vårt mål är att
ungdomsarbetslösheten ska halveras.
Staden har många verktyg att sätta in för att människor som står
långt ifrån arbetsmarknaden ska ges möjlighet att få ett jobb och
egen försörjning. För de som saknar utbildning ska staden
säkerställa att de får rätt kompetens för att kunna ta ett arbete. Vi
vill att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till ekonomisk
självständighet livet ut.
Alla stockholmares kunskap, erfarenhet och kraft ska tas tillvara.
Genom aktiva arbetsmarknadsinsatser kan staden verka för att
kostnader för försörjningsstöd minskar samtidigt som skatteintäkter
kan öka.
Vi satsar 36,5 miljoner kronor på 1100 nya Stockholmsjobb.
Vi satsar 19 miljoner kronor på att fler unga ska få
arbetslivserfarenhet genom feriejobb.
Antalet tillhandahållna praktikanter vid upphandling (social hänsyn)
åt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
Antalet tillhandahållna anställningar vid upphandling (social
hänsyn) åt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
• Fler av ungdomar ska få möjlighet till en första kontakt med
arbetsmarknaden och därför ska stadsdelsnämnden bidra till ett ökat
antal feriejobb för unga.
Feriearbeten ska erbjudas under årets alla lov.
i samverka med civilsamhället ska fler unga få feriejobb inom
föreningslivet.
Ekonomiskt bistånd – Blågrön passivitet
Arbetslösheten i Stockholm har legat på låga nivåer under många år
men trenden bröts år 2019 då arbetslösheten började stiga. Den
historiska trenden med minskat antal hushåll som erhåller
ekonomiskt bistånd har också brutits. Coronakrisen har lett till att
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arbetslösheten har ökat inom vissa branscher och de många
stockholmare som av olika anledningar stod utanför
arbetsmarknaden har fått det ännu svårare att ta sig in.
Vi satsar 4 miljoner kronor på förstärkt vägledning till arbete och
utbildning.
Stadens målsättning är att alla som erhåller ekonomiskt bistånd ska
snabbt komma i egen försörjning.
Insatser ska sättas in tidigt för att människor inte ska fastna i
långtidsberoende av försörjningsstöd.
Att tillsammans med jobbtorgen säkerställa att snabba insatser ska
sättas in för att människor ska vara i arbete eller studier
Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri
Coronakrisen har lett till att flera oroar sig för sin ekonomi och den
höga arbetslösheten innebär att många också får det svårare att klara
sin ekonomi. Vi stärker budget- och skuldrådgivning för att alla
som oroar sig för sin ekonomi eller har stora skulder ska få råd och
stöd.
Staden har ett ansvar i att stötta brottsoffer, och då särskilt kvinnor
och barn som är eller har varit utsatta för våld av närstående. Vi vill
att ett utvecklingsarbete ska göras för att hitta våldsutsatta med
särskild sårbarhet såsom äldre, personer med funktionsnedsättning
och/eller beroendeproblem samt säkerställa att dessa personer får
det stöd som de har behov av.
Under åren fram till år 2025 ska staden konsekvent och uthålligt
motarbeta ökad otrygghet, brottslighet och segregation. Målet är
ingen ung är kriminell år 2025. Trygg barndom och trygg uppväxt
lägger grunden för att motverka brottslighetens grundorsaker.
Polisen, akademin och professionen är alla överens om staden måste
göra mer för att säkerställa att barn och unga rustas med fler
skyddsfaktorer. Staden kan också göra mer för att motverka att unga
vistas i riskmiljöer och att de anammar en kriminell livsstil. Vi vill
genom en historisk satsning säkerställa att barn och ungdomar hittar
framtiden i samhällsgemenskapen, familjen, skolan och det civila
samhället, snarare än i kriminella gäng och organiserad brottslighet.
Grundläggande för detta är att öka barn och ungdomars framtidstro,
tillit och trygghet. Stadens samtliga nämnder och styrelser ska
därför arbeta med målsättningen att ingen i åldersgruppen 10 till 15
år under perioden fram till år 2025 ska lockas in i brottslighet eller
begå kriminella handlingar. Genom att stärka skyddsvallarna på
riktigt under denna kritiska ålder stärks också motståndskraften
under de äldre tonåren.
Genom förstärkningsteamen och insatsteam förstärks socialtjänsten
så att fler fångas upp tidigt. I vår budget för ett Stockholm som kan
bättre reserveras närmare 200 miljoner kronor i flera nämnder i en
satsning för att ge reella förutsättningar att uppnå målet om ingen
ung i kriminalitet till år 2025. Stadens alla verksamheter ska i sina
verksamhetsplaner redovisa hur man kommer jobba med
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målgruppen 10 till 15-åringar med målbilden att ingen ung ska vara
i kriminalitet till år 2025.
Vi vill att personer som behöver stöd för att lämna en kriminell
livsstil ska få en första kontakt med staden inom 24 timmar. De
sociala insatsgrupperna stärktes under den förra mandatperioden. Vi
vill fortsätta utveckla insatsgruppernas roll och arbetssätt.
Insatsgruppernas arbete med att nå den yngre målgruppen 12-18 år
ska utvecklas och likställigheten ska öka. De effektivaste metoderna
ska användas i stödet till individen. När fler visar intresse för att
lämna kriminaliteten ska staden snabbt erbjuda insatser.
Vi satsar 2 miljoner kronor på att SIP-samordnare permanentas och
antalet samordnare utökas.
Vi satsar 3 miljoner kronor på en tillgänglig budget- och
skuldrådgivning inför lågkonjunktur.
Vi satsar 7 miljoner kronor på stöd för att lämna en kriminell livsstil
inom 24 timmar.
Vi satsar 5 miljoner kronor på det uppsökande arbetet för att hitta
våldsutsatta.
Vi satsar 14 miljoner på trygga barn och ungdomar, med bland
annat fler fältassistenter, mer förebyggande arbete och mer
samverkan med skolan.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
I ett Stockholm för alla främjas jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet. Vi vill motverka hälsorisker bland
personer med funktionsnedsättning. Genom att samarbete med
berörda nämnder och civilsamhällets aktörer ska hälsofrämjande
insatser utvecklas och kunskap om tillgängliga aktiviteter spridas. I
syfte att förbättra hälsan för de som bor i gruppbostäder med
särskild service enligt LSS vill vi att friskvårdskort på stadens
simhallar ska erbjudas. Simhallarna erbjuder olika aktiviteter både i
bad och gym.
Vi satsar 4 miljoner kronor på hälsofrämjande insatser och
friskvårdskort för alla med LSS-insatsen gruppbostad.
Fler LSS-bostäder och gruppbostäder ska skapas, både i befintliga
fastigheter och i nyproduktion.
Utredning om finansiering av kostnader för
gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder ska göras
• Organisationer som företräder barn och unga med
funktionsnedsättning ska i större utsträckning inkluderas i arbetet
för ett tillgängligt Skärholmen
Stadsmiljö
Stockholm barn och unga behöver goda miljö för lek och
utveckling. Därför är det viktigt att investera och utveckla stadens
lekplatser, rusta upp och bemanna parklekar samt tillföra fler
plaskdammar. Idag är många av staden parklekar i dåligt skick och
med tidigare sparkrav har flera parklekar runtom i staden fått
minska bemanning de senaste åren. Stockholm kan bättre och
behöver satsa på stadens barn och unga.
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Biologisk mångfald är en av de grundläggande förutsättningarna för
att våra ekosystem ska kunna leverera funktioner och nyttor som vi
människor behöver och använder. Den biologiska mångfalden är
idag en akut fråga. Det är i första hand stadsdelsnämnderna som
ansvarar för skötseln av naturmarken, inklusive naturreservaten. I
och med ökade ambitioner kommer också behovet av driftmedel att
öka. Men istället för ökade resurser till stadsdelarna har stora
nedskärningar gjorts för att kunna sänka skatten. Det drabbar
naturvårdsskötseln och den biologiska mångfalden. För att få till
förbättringar i verkligheten måste även de som ska utföra det
långsiktiga driftarbetet få de resurser som krävs.
Vi satsar 10 miljoner kronor på upprustning av exempelvis
lekplatser/parklekar/plaskdammar.
Vi satsar 5 miljoner kronor på ökad naturskötsel.
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Bilaga 2, förslag till beslut, Vänsterpartiet
Skärholmens stadsdelsnämnd
2021-02-18
VP 2021
Dnr. SKHLM 2020/923
Anna Laine m.fl. (V)
Förslag till beslut
- att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan
2021
- att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget
utifrån Vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige
- att därutöver anföra:
Den neoliberala berättelsen, med idén om att ett växande kapital så
småningom ska komma alla medborgare till del, är död. Forskare
och utredare världen över, även inom IMF och OECD, har
konstaterat att nuvarande ordning, där ojämlikheten ökar
dramatiskt, inte är hållbar. Därav har FN tagit fram Agenda 2030målen, vilkas mest centrala argument ligger i att de endast kan nås
genom att sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner ges
lika mycket politiskt utrymme. Ojämlikheten i världen, och i
Skärholmen, är ohållbar. Allt detta har understrukits av pandemin.
Trots den stora tillgängliga mängden kunskapsunderlag väljer
majoriteten att sänka skattesatsen, samt att osynliggöra dimensionen
social hållbarhet. Begreppet existerar inte i verksamhetsplanen för
2021, och alla hänvisningar till Agenda 2030 framstår därför som
retorisk manipulation. Istället innehåller verksamhetsplanen stora
ord om Sveriges bästa, till exempel förskolor, vilka ekar ihåligt när
effektiviseringarna ska öka, det ekonomiska tilläggsbeloppet
minska, och satsningar på introduktionsförskolan dras ner.
Majoriteten tar inte sitt arbetsgivaransvar och skapar trygga
anställningsförhållanden för sin personal, vilket i sin tur skapar
otrygghet hos brukare inom välfärden. Otryggheten ska enligt den
föreslagna planen istället motverkas med ogrundade idéer om
effekten av renhet och disciplinerande åtgärder genom ökad
städning och ökad polisnärvaro. Som om fritt från skräp vore
viktigare än fritt från fattigdom. Eller som om ojämlika strukturella
förutsättningar vore självpåtagna.
Vänsterpartiet menar att stadsdelsnämnden i Skärholmen behöver ta
ett ökat både politiskt och moraliskt ansvar för stadsdelsområdets
invånare och deras anställda. Med Vänsterpartiets budgetförslag får
stadsdelsnämnderna totalt 455,0 miljoner kronor mer än
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majoritetens budget för 2021. Det är en budget för att stärka
välfärden och ge stadsdelsnämnderna långsiktigt stabila
budgetramar istället för korta satsningar på enskilda projekt. Under
pandemin har stadsdelsnämndens verksamheter påverkats mycket
och många medarbetare har fått ställa om sin verksamhet flera
gånger om. Att möta helt nya utmaningar varje vecka kostar på och
medarbetarna har fått arbeta hårt under lång tid nu. Att stärka
välfärden är därför en central del av Vänsterpartiets budgetförslag
för Stockholm. De som arbetar i välfärden ska inte behöva oroa sig
för nedskärningar, för få kollegor och orimliga effektiviseringskrav
– särskilt inte i det pressade läge som en pandemi innebär. De ska
känna att de har förutsättningar för att göra sitt jobb på bästa sätt. Vi
vill satsa på långsiktiga kompetensutvecklingsmedel med fokus på
fortbildningsbehovet i förskola, socialtjänst, LSS och äldreomsorg.
Vänsterpartiet vill vidare satsa på ett lokalt demokratiarbete, oavsett
om det närmar sig valår eller inte. Eftersom representation är en
viktig aspekt av huruvida medborgare utvecklar ett engagemang för
demokratiskt deltagande behöver nämnden satsa mer på att
representationen, bland högre chefer på förvaltningen såväl som
bland politiker, motsvarar de lokala demografiska grupperna. Vi
föreslår därför en satsning på samverkan med Europeiska
koalitionen av städer mot rasism (ECCAR) och deras
tiopunktsprogram. Vidare bör de kategorier som används i
verksamhetsplanens indikatorer och aktiviteter, liksom i enkäter
riktade mot medborgare, ges en kvalitativ översyn utifrån ett
antirasistiskt perspektiv, för att, i likhet med det arbete som görs i
relation till exempelvis personer med funktionsnedsättningar eller
sexuella variationer, använda ett språkbruk som är relevant för de
faktiska förhållandena.
Förskola
Alla barn har rätt till en trygg och lugn förskolemiljö där de kan
utvecklas efter sina förutsättningar. Det är därför hög tid att ge
förskolorna de resurser som krävs för att minska ned
barngruppernas storlek. Med Vänsterpartiets budget, som har en
schablonhöjning på 3 % till förskolorna, finns utrymme att öka
personaltätheten och därmed skapa utrymme för att minska ned
barngrupperna. Vi satsar även på att stärka kompetensen på
förskolorna för att öka andelen utbildade pedagoger och arbeta för
en god personalkontinuitet i förskolan.
Barnen måste ges plats när staden växer. Tillräckliga ytor för
förskolegårdar ska prioriteras i planeringen och riktlinjer för
lekvärdesfaktorer tas fram för att kompensera när och om friytan
per barn är begränsad. I ett tidigt skede i stadsplaneringen ska
staden tillförsäkra att barns röster blir hörda och planera för lek,
rörelse och idrott.
Förebyggande verksamhet
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Fritidsverksamheter och parklekar är viktiga kompensatoriska
verksamheter som ska erbjuda barn och unga en meningsfull fritid
och stärka viktiga skyddsfaktorer, de ska arbeta nära andra
förebyggande verksamheter så som fältassistenter och
stadsdelsmammor. Vänsterpartiet vill därför satsa särskilt på
parklekarna genom att ta fram en långsiktig investeringsplan för att
rusta och bygga fler parklekar i staden. Vi vill att parklekarna ska
vara bemannade och ha generösa öppettider även på helgerna. I vår
budget finns det även särskilda satsningar på att stärka
fritidsgårdarna, medborgarkontoren och lokal kulturverksamhet, vi
vill också satsa på fler medborgarvärdar. På fritidsgårdarna ska det
finnas närvarande och trygga vuxna förebilder som spelar en viktig
roll i det trygghetsskapande arbetet och som arbetar nära
fältassistenter, skola och socialtjänsten. Alla barn och unga har rätt
till en meningsfull fritid oavsett funktionsförmåga, därför avsätter vi
särskilda medel för att förstärka fritidsverksamhet för barn och unga
med funktionsvariation.
Arbetsmarknad
Arbetslösheten ökar i landet och Stockholm är inget undantag. I
december 2020 kunde vi konstatera att antalet arbetslösa i staden
har ökat med 44,9 % jämfört med samma period 2019. Trots detta
har majoriteten ställt krav på att stadsdelsnämnden ska effektivisera
sin arbetsmarknadsverksamhet och ambitionen för antalet feriejobb
är den samma som tidigare tre år. Med Vänsterpartiets budget kan
staden utöka antalet feriejobb med 1 000 arbetstillfällen, förstärka
jobbtorgen och intensifiera arbetet med unga som varken arbetar
eller studerar. Vi satsar även på fler Stockholmsjobb och ökad
närvaro i ytterstaden tillsammans med civilsamhället. I och med att
Skärholmen har den näst största arbetslösheten inom staden behövs
extra krafttag här, inte mindre!
Socialtjänst
Med tanke på att vi går en oroväckande framtid tillmötes och att vi
inte ser något som talar för att behoven inom individ- och
familjeomsorgen kommer att minska är det ändå svårt att se att
budgeten kommer räcka till. Samtidigt nås vi av rapporter om att
barnfattigdomen ökar och att andelen orosanmälningar gällande
barn ökar. Vi vet redan nu att pandemin drabbat särskilt
socioekonomiskt svaga familjer miljöer hårt. I detta läge är det
mycket oroande att budgeten för ekonomiskt bistånd och
handläggning inte ökas i jämförelse med 2020 i majoritetens
budget. För att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och
biståndshandläggare behöver arbetet med handlingsplanen fortsättas
och fördjupas, därför satsar vi i Vänsterpartiet på en förstärkning av
det arbetet. Det förebyggande arbetet gentemot unga lagöverträdare
behöver utökas och de sociala insatsgrupperna förstärkas.
Vänsterpartiet anser att det är av yttersta vikt att det inte avvaktas
med att göra placeringar av barn och ungdomar när behov finns
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eller att göra för tidiga hemtagningar för att spara pengar. Vi vet att
flera olika placeringar är av ondo för de omhändertagna barnen och
ungdomarna medan en långsiktig placering oftast gynnar denne.
Därför gör vi en satsning på 45 miljoner kronor för att säkerställa
placeringar. Ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig
rättighet. Programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck ska tillämpas och vi anser att stadsdelen ska stärka
insatserna mot våld i nära relationer.
Äldreomsorg
Coronapandemin har tydligt visat behovet av stora satsningar på
äldreomsorgen. De anställda inom äldreomsorgen har gjort
fantastiska insatser under krisen, men utgångsläget med en splittrad
vård och omsorg med ett stort antal privata aktörer, många
tidsbegränsat anställda och brister i bemanningen var inte det bästa
utgångsläget för en kris. Kommande år kommer det behöva göras
stora satsningar på äldreomsorgen. Det behövs fler fasta
anställningar och ökad bemanning och förstärkt läkarnärvaro på
äldreboenden, liksom bättre möjligheter för äldreomsorgschefer att
utöva ett närvarande ledarskap. Därför satsar vi 50 miljoner kronor
för att anställa fler sjuksköterskor, fysioterapeuter och
arbetsterapeuter inom äldreomsorgen. I Vänsterpartiets budget höjer
vi schablonerna för avlösning och ledsagning samt peng för daglig
verksamhet till 3 % för att med säkerhet täcka upp för pris- och
lönekompensation. Vi vill att staden ska fortsätta att satsa på tryggt
mottagande och utveckla aktivitetscenter.
En bra äldreomsorg är också en viktig jämställdhetsfråga. De som
jobbar i äldreomsorgen är till väldigt stor del kvinnor, och deras
arbete måste uppvärderas.
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Bilaga 3, särskilt uttalande, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna,
Miljöpartiet
Skärholmens stadsdelsnämnd 2021-02-18
Verksamhetsplan för 2021
SKHLM 2020/923
Johan Kling (C) m.fl.
Elisabeth Johnson (M) m.fl.
Martin Vallas (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl.
Särskilt uttalande:
Vi vill börja med att tacka förvaltningen för ett gott samarbete i att
ta fram en årets verksamhetsplan för Skärholmen. En ansvarsfull
och framåtsyftande verksamhetsplan där vi både tar ansvar,
förvaltar och utvecklar vår verksamhet.
Vi vet redan nu att prognoserna pekar på att vi 2022 kommer
tvingas till en stramare och ansvarstagande verksamhetsplan och
därför använder vi 2021 till att förbereda ekonomi och anpassa
kostym för framtiden.
Vi förvaltningen ett tydligt uppdrag att se över möjligheten till
lokaleffektiviseringar och synergieffekter mellan kommunala
verksamheter, för att vi ska kunna behålla vårt fokus och hög
kvalité i vår kärnverksamhet och det kommunala uppdraget vi fått
tilldelat från Stockholms stad. Vi har valt att lägga fokus på
förskola, de äldre, trygghetsfrågor samt jobb och företagande. Som
en grön tråd genom hela verksamhetsplanen finns också höga
ambitioner kring miljö och klimat.
Inom ramen för förskolan fortsätter arbetet för att fler barn ska
skrivas in, där den uppsökande verksamheten via våra
stadsdelsmammor fortsätter, att jobba nära BVC och MVC för ökad
inskrivningsgrad. Den förskola som erbjuds våra minsta invånare i
Skärholmen ska präglas av hög kvalitet där barn möts och utvecklas
på sina villkor vad gäller språk, förstå naturennyfikenhet och
problemlösning. Förskolan är ett viktigt instrument för att rusta en
ung människa inför grundskolan. Språkkomptensutvecklingen av
våra förskolepedogogere fortsätter samtidigt som vi strävar efter att
det ska finnas utbildade förskollärare på samtliga avdelningar i den
kommunala förskolan i Skärholmen. Barn är känsliga för skadliga
kemikalier, och nu fortsätter vi arbetet med Kemikaliesmart
förskola. Maten som våra barn äter på förskolan ska vara
näringsriktig, men samtidigt klimatsmart, ekologisk, närlagad och
med minimalt matsvinn.
Inom äldreomsorgen jobbar vi ständigt med hög kvalitet och att vår
personal ska ligga i framkant. Satsningen på
Silviahemscertifieringen fortgår, jobbet med att all personal som är
tillsvidareanställd erbjuds också heltid som norm fortskrider och
förväntas vara klar 21/22, detta för att öka kontinuiteten hos vilka
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våra äldre möter, men också erbjuda personalen möjlighet till
heltidsförsörjning.
Samtidigt jobbar vi med aktiveringen av våra äldre, något som är
extra viktigt nu när samhället långsamt kan börja röra sig mot det
normala, och att bryta isoleringen blir extra
viktigt. Vi hoppas att läget i samhället tillåter oss att återigen
genomföra aktiviteter för de äldre, ett led i detta är att genomföra
iden som vi lanserade 2020 med äldrefältare. Äldrefältare som
kommer att ha ett tydligt uppdrag att söka upp våra äldre, informera
om aktiviteter som erbjuds och aktivt jobba för att bryta ensamhet
och isolering. Vi vill också passa på att påminna våra äldre; under
pandemin kan den äldre gruppen hämta ut ett par broddar i på
medborgarkontoret för att underlätta vardagsmotion under årets
kalla månader. En insats för de äldres folkhälsa.
När det gäller trygghetsfrågorna jobbar stadsdelen hårt tillsammans
med aktörer som polisen, fastighetsägare, föreningar, SL och
stadens övriga förvaltningar. En utveckling av platssamverkan
pågår i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg där inblandade
aktörer är med och tar ett ansvar. En annan viktig bit är
platsaktivering, många människor i rörelse betyder en tryggare
miljö. Här spelar civilsamhället en viktig roll, men också hur vi
planerar vår stad när Skärholmen växer, vi har en vision om ett
levande gatuplan, med lokaler, bostäder och möjligheten till
spontanidrott. Ett Skärholmen där vi planerar in fler arbetsplatser,
utökar samarbetet med högskolor och universitet och samtidigt
förbereder oss för framtiden, då förbifart Stockholm placerar oss
centralt i länet, spårväg syd anlöper vår stadsdel och
södertörnsleden stå klar. Med de nya infrastruktursatsningarna och
fokus Skärholmen med tusentals bostäder kommer vi behöva
förbereda oss på hur vi ska välkomna tusentals nya invånare i 127området på bästa vis. Det ställer nya krav på hur vi bygger
Skärholmen, därför måste vi utveckla strategier för att skapa fler
arbetsplatser i våra centrummiljöer men också våra befintliga
industri- och handelsområden. Ett område som pekas ut som
centralt i vår budget.
Förvaltningens miljösamordnare jobbar mot stadens ambitiösa
mål,att vi ska vara en
fossilfri organisation 2030 och att Stockholm ska vara
fossilbränslefritt och klimatpositivt till
år 2040. Vi gör energieffektiva och klimatsmarta val, och den när vi
byter ut material,
maskiner och inventarier. Förvaltningen har ett tydligt uppdrag i
budget att jobbar för att främja biologiska mångfalden. Vi, vi gör
ängsmark istället för gräsmattor och
och bli inte förvånade om det återigen dyker upp betesdjur i hagen i
Sätraskogens
naturreservat!,
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Bilaga 4, Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-02-18
Dnr: SKHLM 2020/923
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Verksamhetsplan 2021 för
Skärholmens Stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande
Ett förslag till verksamhetsplan och budget för Skärholmens
stadsdelsnämnd i linje med majoritetens budget i
kommunfullmäktige har inkommit till stadsdelsnämnden.
Sverigedemokraterna har presenterat en egen budget i
kommunfullmäktige där vi redovisar vår syn på hur verksamheten
för Stockholms stad bör prioriteras och hänvisar därför till denna för
en utförligare beskrivning.
Sverigedemokraterna avstår därför från att delta i beslut om
verksamhetsplan för Skärholmens stadsdelsnämnd 2021.
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Bilaga 5, ersättaryttrande, Feministiskt initiativ
2021-02-18
Verksamhetsplan 2021 för Skärholmens stadsdelsnämnd
Dnr: SKHLM 2020/923
Sara Soumah (Fi) e.y
Ersättaryttrande
Om jag hade haft rösträtt hade jag föreslagit:
1. Att avslå stadsdelsförvaltningens förslag till beslut.
2. Att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till
nämnden med en verksamhetsplan i överensstämmelse med vad
som anförs i detta ersättaryttrande samt Feministiskt initiativs
budget för Stockholms stad.
3. Att återuppta stadsdelens strukturerade jämställdhetsarbete
4. Därutöver anföra följande:
Skärholmen är en rik stadsdel. Rik på kultur, föreningar och vacker
miljö. Här finns tillgång till gröna skogar och närhet till vatten. Men
många människor i stadsdelen lever under svåra förhållanden.
Konsekvenserna av styrets centrala politik blir stora för
Skärholmen: utförsäljningar, minskade anslag till barn och
ungdomars fritid och det förebyggande arbetet. Därtill har
förskolans budget återigen drabbats av besparingskrav vilket
naturligtvis slår direkt mot verksamheten. Skillnaderna är stora
mellan styrets budget och Feministiskt initiativs budgetförslag.
Äldreomsorgen, förskolan och socialtjänsten är centrala
verksamheter för stadsdelarna, och har under covid-19 pandemin
varit synnerligen påverkade. Pandemin har både visat den viktiga
roll som den kommunala verksamheten spelar i stockholmarnas
välfärd, men också hur decennier av politiska nedskärningar och
besparingar skapat en ohållbar situation.
Pandemin har självklart varit en del av ett försvårande arbete för
stadsdelens alla medarbetare. Medarbetarna i Skärholmen har slitit
hårt under pandemin och hållit samhället under armarna när många
isolerades och försökte begränsa smittan. Arbetet för att heltid som
norm ska gälla för alla anställda behöver intensifieras.
Sjukfrånvaron i stadsdelen är alarmerande och det är framförallt
inom kvinnodominerade arbetsplatser som förskola och
äldreomsorg som den är hög. Mindre stress och mer makt över sitt
arbete behöver vara i fokus i arbetet för att minska sjukfrånvaron.
En redan ohållbar och stressfull situation har förvärrats under
pandemin. Vi vill satsa på personalkontinuiteten, ha reflektionstid
på schemat och fortsätta utveckla äldreomsorgen med goda
arbetsvillkor för personalen.
Mäns våld mot kvinnor tar inte paus under en pandemi, tvärtom
finns det starka signaler om att det ökar när offer isoleras med
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förövare. Skärholmen är en stadsdel med hög andel våld och våldet
mot kvinnor finns i alla åldrar och samhällsklasser. Socialtjänsten
utgör grunden i arbete för att säkra skyddsbehoven hos våldsutsatta
kvinnor. Med vår budget hade socialtjänsten fått förstärkning av
resurser, med särskilt avsatta pengar för relationsvåldscentrum i
stadsdelen. Därtill vill vi säkerställa ekonomiska resurser för att vid
behov möjliggöra längre placeringar på skyddat boende. Vi vill se
satsningar mot hedersrelaterat våld och förtryck inom gruppen
personer med funktionsnedsättningar och ökad kompetens i frågan
om äldre som sätts för hedersvåld. Handlingsplanen för
biståndshandläggare och socialsekreterare måste prioriteras och
återupptas.
Ungas utsatthet för våld har ökat under pandemin. Det är viktigt att
stadsdelens alla medarbetare har rätt verktyg att möta unga och
slussa den unga rätt. Vi vill även se en utveckling av
ungdomsmottagningen i Skärholmen för att nå unga som skadar sig
med sex och har sex mot ersättning. Stadsdelen ska också stödja
Egalia Skärholmen.
Förskolan är välfärdens nav. Genom förskolan får barnen den
pedagogiska utvecklingen och föräldrar kan förvärvsarbeta. Tyvärr
har styret inte avsatt tillräckligt med medel för förskolan vilket
resulterar i snäva budgetramar och besparingskrav. Vi vill att även
förskolans personal ska få arbetskläder och framförallt skor. En
enkel åtgärd, men som kan betyda mycket för många. Arbetet med
handlingsplanen måste fortsätta för att förbättra barnskötarnas
arbetsvillkor liksom barngrupperna.
Vi vill att Skärholmens stadsdelsförvaltning, tillsammans med
trafikkontoret, skapar fler lekrum i stadsdelens centrum för att skapa
mer rörelse och tryggare torg där alla vågar vistas enligt
Feministiskt initiativs budgetförslag "barn i centrum". Pandemin
har drabbat kulturbranschen hårt. Vi vill se mer offentlig konst i
stadsdelen för att stärka lokala kulturutövare. I samarbete med
kulturförvaltningen vill vi öka andelen offentlig konst och på så sätt
tillgängliggöra kultur för fler. Vi vill att kulturutbudet i stadsdelen
ska vara tillgängligt för äldre och personer med
funktionsnedsättning genom tillgängliga lokaler och
informationsmaterial, arbete med enkelt avhjälpta hinder, kognitiv
tillgänglighet på biblioteket och erbjudande av hjälpmedel vid
evenemang.
De ersättningsbussar som ersätter linbanan i Skärholmen måste
alltid vara tillgängliga för äldre och personer med
funktionsnedsättning.
I det klimatnödläge som vi befinner oss i finns ingen tid att vänta.
Vi vill se att mer vegetarisk mat serveras inom offentlig verksamhet
och snabba på omställningen till en fossilfri verksamhet i staden för
att minska stadsdelens och stadens klimatavtryck.
Liksom tidigare år vill vi poängtera att vi vill utöka det
framgångsrika arbetet med stadsdelsmammor som arbetar
uppsökande mot kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.
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Arbetet med Skärholmens stadsdelsmammor har varit väldigt
framgångsrikt och Feministiskt initiativ vill öka budgeten för denna
arbetsmarknadsåtgärd och att arbetet permanentas.
Vi vill även se ett särskilt föreningsbidrag för kvinnoorganisationer
för att stärka egenmakten. Fler kvinnor behöver få sina röster hörda
och genom att utveckla målgruppsanpassad information om
demokratiska processer och stödja kvinnors organisering kan vi
göra det. När vi nu går allt närmare valet 2022 är det viktigt att vi i
tid involverar stadsdelens medborgare i arbetet att öka
valdeltagande och att vi återigen genomför arbetet med
valambassadörer. I det arbetet är det också viktigt att ha med ett
tillgänglighets perspektiv.
Feministiskt initiativ vill understryka vikten av att tillföra de
resurser som krävs i stället för att sätta ytterligare press genom
ideologiskt motiverade besparingskrav i stadens budget som
drabbar stadsdelarnas verksamheter. Om vi ska stå rustade för
framtida kriser behöver vi en stark välfärd, en politik för ökad
jämställdhet och en stad fri från våld.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/923-2 (Godkänd - R 1) Verksamhetsplan
2021 - efter justeringar SLK.
 SKHLM 2020/923-3 Bilaga 01 - Blankettset Sdn24 2021.
 SKHLM 2020/923-4 Bilaga 02 - Plan för upphandling 2021.
 SKHLM 2020/923-5 Bilaga 05 - Kompetensförsörjningsplan
2021.
 SKHLM 2020/923-6 Bilaga 06 - Detaljprogram för skötsel
av Sätraskogens naturreservat.
 SKHLM 2020/923-7 Bilaga 07 - Död ved i Sätraskogen Rapport 2020.
 SKHLM 2020/923-8 Bilaga 08 - Genomförda åtgärder under
perioden 2016-2020.
 SKHLM 2020/923-9 Bilaga 09 - Ansökan Aktivitetscenter
Skärholmens SDN.
 SKHLM 2020/923-10 Bilaga 10 - Ansökan om medel för
introduktionsförskola.
 SKHLM 2020/923-11 Bilaga 11 - Ansökan medel för
biologisk mångfald - Blommande ängsytor.
 SKHLM 2020/923-12 Bilaga 12 - Ansökan medel för
biologisk mångfald - Ekmiljöer i Bredäng.
 SKHLM 2020/923-13 Bilaga 13 - Ansökan medel för
biologisk mångfald - Tallskog solexponerad ved.
 SKHLM 2020/923-21 Bilaga 03 - System för intern kontroll
2021.
 SKHLM 2020/923-22 Bilaga 04 - Väsentlighets- och
riskanalys samt internkontrollplan.
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SKHLM 2020/923-14 Bilaga 15 - Sammanställning av
klimatinvesteringsprojekt för 2021.
SKHLM 2020/923-15 Bilaga 16 - Ansökan
klimatinvesteringsmedel för LED-belysning.
SKHLM 2020/923-16 Bilaga 17 -Ansökan
klimatinvesteringsmedel för utbyte till eldrivna
arbetsmaskiner.
SKHLM 2020/923-17 Bilaga 18 - Ansökan
klimatinvesteringsmedel för växtbäddar i Sätradalsparken
fas2.
SKHLM 2020/923-18 Bilaga 19 - Ansökan medel för
trygghetsskapande åtgärder - Boulebanan på
Sätrastrandsbadet.
SKHLM 2020/923-19 Bilaga 20 - Ansökan medel för
trygghetsskapande åtgärder - Tennisbanan i Vårgården.
SKHLM 2020/923-20 Bilaga 21 - Ansökan om medel för
åtgärder för giftfri förskola.
SKHLM 2020/923-23 Bilaga 14 - Ansökan medel för
biologisk mångfald - Utökad slåtter på Vårbergstoppen.
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§ 16
Parkinvesteringar 2022-2024
- beslutsärende
SKHLM 2020/912

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
För större parkinvesteringar på parkmark ansöker stadsdelsnämnden
om investeringsmedel hos kommunfullmäktige. Förvaltningen
föreslår att kommande ansökan om parkinvesteringsmedel i
Skärholmen sker enligt prioriteringar i de bifogade underlagen för
investeringsönskemål år 2022-2024.
För Sätradalsparken ansöks om totalt 19,5 mnkr under åren 2019 –
2023 i enlighet med tidigare beslut. Nämnden ansöker även om 1,5
mnkr per år till reinvesteringar. För kvartersparken Idleken föreslås
ansökan om 5,5 mnkr, med målsättningen att påbörja programarbete
år 2022 inför upprustning under 2023 och framåt. För upprustning
efter perioden föreslås ansökan om 6 mnkr till Trissans
småbarnslek.
Vidare redogörs kort för övriga större parkinvesteringar i
stadsdelsområdet med annan finansiering; Trafiknämndens Grönare
Stockholm, grön kompensation vid exploateringsprojekt samt
nämndens ansökningar om budgetjusteringar genom trygghetsmedel
och klimatinvesteringsmedel.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/912-3 (Godkänd - R 1) Parkinvesteringar
2022-2024.
 SKHLM 2020/912-4 (Godkänd - R 1) Bilaga 1
Investeringsönskemål 2022-2024.
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§ 17
Entledigande av ledamot i sociala delegationen på egen
begäran och val av ny ledamot i dennes ställe
-beslutsärende, omedelbar justering
SKHLM 2020/833

Beslut
1.Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Anna Laine (V)
entledigas från uppdraget som ersättare i Skärholmens sociala
delegation och att Carl-Henrik Caldaras (V) väljs som ny ersättare i
sociala delegationen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Skärholmens stadsdelsnämnd väljer varje år vilka som ska ingå i
sociala delegationen. Anna Laine (V) har begärt att få bli entledigad
från uppdraget som ersättare för sociala delegationen. Carl-Henrik
Caldaras (V) föreslås som ny ersättare.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 413144 (Godkänd - R 1) Entledigande av ledamot i sociala
delegationen på egen begäran och val av ny ledamot i dennes
ställe
 412860 Begäran om att bli entledigad från uppdrag

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2021
Sida 46 (81)
2021-02-18

§ 18
Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023
- svar på remiss, omedelbar justering
SKHLM 2020/775

Beslut
1. Skärholmen stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och lämnar det som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Staden har tagit fram ett nytt trygghetsprogram för perioden 20202023. Det utgör även stadens brottsförebyggande program.
Programmet gäller för alla nämnder och bolagsstyrelser. I
programmet framgår hur arbetet ska struktureras, planeras,
genomföras, följas upp och kommuniceras.
Förvaltningen anser att det är bra att programmet tar ett
helhetsgrepp kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet. Det är även bra att staden tar ett stort ansvar i det
brottsförebyggande arbetet trots att det inte är direkt reglerat i lag.
Dock ser förvaltningen att det kan uppstå ett behov av förtydligande
om samordningsansvarets omfattning. Vidare ser förvaltningen att
det är viktigt att det är tydligt vilka kriterier som ligger till grund för
att klassas som utsatt eller särskilt utsatt områden. Förvaltningen
föreslår också att programmet tydligare och på ett ställe inom
respektive verksamhetsområde samlar de teoretiska ramverket samt
den forskning som utgör utgångspunkt. Förvaltningens bedömning
är vidare att samordning och erfarenhetsutbyte inom staden kan
stärkas, exempelvis avseende utvärdering, mätbarhet, kunskaps- och
erfarenhetsutbyte, för att utveckla arbetet.
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 och Socialdemokraternas. Han ställer dessa
mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt
uttalande enligt bilaga 2.
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Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga 3.
Ersättaryttrande
Ersättaren Sara Soumah (Fi) anmäler för Feministiskt initiativ, ett
ersättaryttrande enligt bilaga 4.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Ulrika Lorentzi (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Robin Aygün (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till beslut.
Bilaga 1
Förslag till beslut, Socialdemokraterna.
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Vänsterpartiet.
Bilaga 3
Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna.
Bilaga 4
Ersättaryttrande, Feministisk initiativ.
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Bilaga 1, förslag till beslut, Socialdemokraterna
2021-02-18
Yttrande över remiss av Stockholms stads trygghetsprogram 20202023
Dnr. SKHLM 2020/775
Salar Rashid m.fl. (S)
Förslag till beslut
1. Stadsdelsförvaltningen förslag till beslut godkännes delvis.
2. Därutöver anförs följande
Arbetet för jämlikhet och mot segregation är avgörande om vi ska
skapa ett tryggare Stockholm. Vi vill att alla stadsdelar ska vara
trygga. Att Stockholm är och upplevs som en trygg och säker stad
är ett ansvar som vilar på samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Det
är genom förebyggande systematiskt säkerhetsarbete, riktade
insatser och trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, samt
ett omfattande preventivt socialt arbete som trygghet kan uppnås.
Den gängkriminalitet som plågat vissa av Stockholms stadsdelar
måste brytas. Att rekryteringen till gängen tillåtits fortsätta är ett
misslyckande för inte minst Stockholms stad som får sägas ha
huvudansvaret för att bryta denna utveckling i Stockholm.
Historiskt dåliga förutsättningar för socialtjänsten under tidigare
mandatperioder och till skolan under innevarande år bidrar till detta.
Det räcker inte att det står fina skrivningar i programmet om hur
viktigt det är med arbetsmarknadsinsatser för unga eller att skolan
är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förhindra att barn och
unga hamnar i kriminalitet om resurser inte avsätts. Som
arbetsmarknadsförvaltningen skriver: Hög arbetslöshet i ett område
är ofta en bidragande orsak till att områdets utsatthet ökar också i
andra avseenden. Verksamheterna som utgör grunden i
trygghetsarbetet måste ges förutsättningar att bedriva sitt arbete.
Minskade resurser till förskolan, avskaffad 90-dagarsgarani och
nedläggning av fritidsgårdar är fel väg att gå.
Vi delar förvaltningen synpunkt om att arbetsmarknadsnämndens
roll som en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet otydligt.
Programmet tjänar på förtydligande och tillägg om
arbetsmarknadsnämndens viktiga roll i det förebyggande arbetet.
I förslaget till trygghetsprogram framhålls vikten av samverkan. Det
är oerhört viktigt med båda intern och extern samverkan för ett
framgångsrikt trygghetsarbete. Samtliga nämnder och
bolagsstyrelser behöver bli ännu bättre i att samverka med varandra
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och med andra aktörer som polisen, regionen, näringslivet och
föreningslivet. Men för att kunna samverka krävs det att varje
verksamhet är medveten om hur den egna verksamheten bidrar till
ett tryggare Stockholm både kortsiktigt och långsiktigt. Tyvärr har
vi sett hur stadens ledning vid ett flertal tillfällen försökt frånsäga
sig ansvaret för trygghetsarbetet. Istället för att höja ambitionerna
för stadens förebyggande arbete har ledningen önskat att flytta
fokus till vad regeringen och andra aktörer bör göra. Det sänder fel
signaler till stadens verksamheter. Staden förfogar över många
verktyg som kan användas för att stärka tryggheten.
Vi vill understryka de synpunkter som miljöförvaltningen lyfter om
att programmet hade tjänat på att lyft oron och rädslan för miljön
och klimatet som medborgarna känner. Oron har en stor påverkan
för stockholmarnas upplevelse av trygghet. Vi anser att ett
miljöperspektiv ska tillföras i programmet.
Vidare saknar vi i programmet skrivningar om segregationens
effekter på trygghet. Att blunda för vilka risker som sociala
skillnader innebär kan försvaga stadens förståelse och beredskap för
social oro. Man kan ställa sig frågande till varför majoriteten inte
vill ta upp sociala skillnader och om det finns en koppling till de
senaste årens nedskärningar på det förebyggande arbetet som till
exempel förskola, skola och feriejobb till unga. De besparingar som
majoriteten tror sig göra idag kommer att kosta staden ofantliga
summor i framtiden när färre barn klarar kunskapsmålen och
segregationen ökar.
Det offentliga rummet tillhör alla. Alla, oavsett kön och ålder, ska
kunna känna sig trygga överallt i vår stad. Men verkligheten är att
många stockholmare upplever otrygghet i det offentliga rummet.
Det var därför som vi i den dåvarande majoriteten år 2018 införde
en trygghetsfond med 200 miljoner kronor. Fonden syftar till att
möjliggöra stadsmiljöåtgärder som förebygger brott och bidrar till
ökad trygghet, säkerhet och trivsel. Det kan exempelvis handla om
bättre belysning, kameror, pollare, offentlig närvaro och liknande
projekt för att förstärka den fysiska tryggheten.
Fonden har varit uppskattad av nämnderna. Tyvärr ser vi hur den
borgerliga majoriteten under sina två år har byråkratiserat, försvårat
och stoppat insatser. Syftet med fonden om att öka tryggheten och
säkerheten genom att låta stadsdelar och nämnder lokalt identifiera
otrygga platser tillsammans med polis, näringsliv, föreningsliv och
medborgare har försvårats. Till exempel har flertalet nämnder
identifierat otrygga platser och ansökt medel men sett hur deras
ansökan avslagits med en uppmaning att inkomma med en ny
ansökan igen. Viktiga trygghetsinvesteringar har tyvärr uteblivit.
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Programmet knyter an till översiktsplanen vilket vi anser är bra.
Problemet är återigen att majoritetens handling inte överensstämmer
med målsättningarna och insatserna som lyfts i programmet. Fokus
Skärholmen lyfts fram som ett positivt arbete samtidigt som man
har valt att omorganisera projektet och minska resurserna. Man talar
även varmt om de strategiska sambanden samtidigt som man
stoppar många av ambitionerna i det samband som kommit längst,
nämligen Spångadalen.
Under våren 2020 beslutade kommunfullmäktige om Stockholms
stads säkerhetsprogram. Det är beklagligt att majoriteten valde att
remittera ut säkerhetsprogrammet och trygghetsprogrammet vid
olika tillfällen eftersom trygghet och säkerhet hänger ihop i en
väldigt stor utsträckning. Det hade varit av stort värde om stadens
verksamheter hade getts möjlighet att framföra synpunkter med
båda programmen framför sig.
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Bilaga 2, särskilt uttalande, Vänsterpartiet
Skärholmens stadsdelsnämnd
2021-02-18
Stockholms stads trygghetsprogram 2020–2023
Dnr 2020/775
Anna Laine m.fl. (V)
Särskilt uttalande
När nu majoriteten valt att dela upp program för säkerhet och
trygghet borde programmen gått ut på remiss samtidigt för att det
ska vara möjligt att få överblick över helheten i hur trygghets- och
säkerhetsarbetet ska bedrivas. Istället har programmen delats upp
och säkerhetsprogrammet behandlades under 2019, något vi tycker
är beklagligt. Vad gäller trygghetsprogrammet ska gälla från och
med 2020 vilket av uppenbara skäl inte är möjligt, det bör
korrigeras till 2021-2023.
Programmet fäster stor vikt vid brottsprevention och
stadsmiljöfrågor. Det är två mycket viktiga delar i att skapa en trygg
stad men vi saknar ett tydligare fokus på sociala förebyggande
insatser som leder till ökad jämlikhet i staden. Det räcker inte med
en ren och välskött stadsmiljö för att stärka tryggheten och
förebygga brottslighet. En stabil och välfungerande socialtjänst som
invånarna känner högt förtroende för och arbetsmarknadsinsatser
med stöd till både unga och vuxna personer utanför
arbetsmarknaden är helt avgörande för ett lyckat trygghetsarbete. Vi
vill sänka trösklarna för tidiga insatser och ge ytterligare
förutsättningar för god samverkan med förskola, skola,
fritidsverksamheter, civilsamhälle och andra myndigheter utifrån
bland annat de rekommendationer som lämnades i Kommissionen
för ett socialt hållbart Stockholm. Samt den uppsökande
verksamheten för unga 16-29 år, Vuxenutbildning Stockholm och
arbetsmarknadsinsatser för nyanlända har alla en viktig roll inom
förebyggande insatser och bör lyftas på ett tydligt sätt i
Trygghetsprogrammet. Trygghetsprogrammet pekar ut
stadsdelsnämnderna som en av de mest centrala aktörerna för
genomförandet av programmet. Stadsdelsnämnderna får genom
programmet även ett stort ansvar för uppföljning och samordning av
trygghetsskapande insatser. Förskola, socialtjänst samt
fritidsverksamheter och aktiviteter för barn och unga beskrivs som
högt prioriterade områden. Vi håller med om detta men kan
samtidigt konstatera att den borgerliga majoriteten under tre års tid
genomfört kraftiga besparingar inom dessa områden.
Stadsdelsnämnderna har redan ett mycket omfattande
ansvarsområde och bedriver stor del av stadens viktiga
kärnverksamhet och skulle behöva en stärkt finansiering. Även
skolan pekas ut som viktig aktör i trygghetsarbetet, ett
verksamhetsområde som också drabbats hårt av nedskärningar.
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Liksom som i säkerhetsprogrammet efterfrågar vi tydligare
skrivningar om socioekonomisk segregation i staden. Det finns
forskning om segregation och dess effekter, bland annat från
Stockholms universitet som kan vara behjälplig i dessa analyser.
Programmet bör också kompletteras med analyser av vilka effekter
den ökade ekonomiska ojämlikheten i staden får på
säkerhetsarbetet, bland annat i form av tillit i samhället i stort, vilket
lyfts i programmet som en del av det övergripande målet med
stadens säkerhetsarbete. Trygghetsprogrammet skulle även kunna
lyfta fram vilka åtgärder som behövs för att öka tillit och tilltro till
staden. Även när det rör ekonomisk ojämlikhet och tillit finns det
forskning som kan vara vägledande. Det faktum att Sverige har gått
från att vara ett av de länder vars skattesystem omfördelar mest till
att ha de minst omfördelande skattesystemet inom EU:s kärnländer
sätter fokus på att enbart ett kommunalt trygghetsprogram aldrig
kan öka tryggheten för de mest otrygga. Trygghet är liksom det
mesta i samhället en klassfråga. Vi i Vänsterpartiet tycker att alla
har rätt att bo i ett tryggt område oavsett var man bor. Det ska inte
vara en fråga om pengar eller social status. Det räcker inte med ord
om allas rätt till trygghet, nu krävs långsiktiga åtgärder och resurser.
Slutligen vill vi också framhålla att det när det kommer till
kommunikation är mycket viktigt att komplettera programmet med
skrivningar om hur kommunikationen ska vara tillgänglig för alla
oavsett funktionsvariation.
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Bilaga 3, särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-02-18
Diarienummer: SKHLM 2020/775
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023
Särskilt uttalande
Ma°let i Stockholms stads trygghetsprogram är att alla utsatta
omra°den och sa¨rskilt utsatta omra°den ska vara borta a°r 2025.
Målet för otryggheten är att den ska vara halverad. Bägge dessa mål
framstår som orealistiska då utvecklingen går åt motsatt håll.
Otryggheten och kriminaliteten breder ut sig än mer, och har
snarare eskalerat än minskat under en väldigt la°ng tid. Till stor del
ligger ansvaret och verktygen till förbättring pa° nationell niva°.
Stadens möjligheter att påverka för att stävja organiserad
brottslighet och bedra¨gerier är därför begränsade, men att Staden
bedriver ett effektivt brottspreventivt arbete inom de ramar som
Staden har till sitt förfogande är grundstenen till förändring. Utöver
det egna ansvaret ska Staden därför utöva påtryckningar på staten
om att införa effektiva åtgärder som på sikt kan stoppa den
nuvarande utvecklingen.
Med bakgrund av ovanstående framstår förslaget
på trygghetsprogram som naivt både vad det gäller målen och
möjligheten för Staden att påverka det som sker. Det saknas också
en utvärdering av de åtgärder som har införts. Ständig och adekvat
inhämtning och utvärdering av information är en förutsättning. Det
är genom att skapa förståelse till varför kriminaliteten frodas trots
stora satsningar som Staden kan vidta åtgärder som förbättrar
situationen.
Vi Sverigedemokrater anser det vara av största vikt att de medel
som Staden varje år fördelar mellan olika verksamheter både är
ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Att ständigt utöka budgeten
för trygghetssatsningar utan att läget förbättras är oansvarigt.
Sverigedemokraterna har därför i en motion den 19 januari 2020
föreslagit att Staden ska utvärdera hur de införda åtgärderna har
påverkat tryggheten och brottsutvecklingen.
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Bilaga 4, ersättaryttrande, Feministisk initiativ
Yttrande över Remiss av Stockholms stads trygghetsprogram 20202023
Skärholmens stadsdelsnämnd
2021-02-18
Sara Soumah (Fi)
Ersättaryttrande
Det är bra att man betonar det brottsförebyggande arbetet såväl som
den samverkan och samordning som behövs i Stockholms stads
trygghetsprogram 2020-2023. Men trots de stora ambitioner som
beskrivs i såväl trygghetsprogrammet som styrets budget gällande
detta så har man konsekvent dragit ned på detta viktiga arbete.
Socialtjänsten och skolan belastas varje år med besparingskrav och
inom förskolan vittnar personal om ett ansträngt läge. Det räcker
inte att ha mål om en tryggare stad om inte de resurser som krävs
för att upprätthålla arbetet skjuts till.
Programmets övergripande mål är att Stockholm är en trygg, säker
och välskött stad. Det ska även säkerställa att arbetet utgår från det
samlade hållbarhetsarbetet i Agenda 2030 och ska genomsyras av
jämställdhets-, barn-, funktionshinder-, hbtq och äldreperspektiv.
Ändå har programmet mycket få insatser och förslag gällande
arbetet med mäns våld mot kvinnor. Den enda hänvisningen som
görs till insatser handlar kort om stadens Relationsvåldscentrum
(RVC). RVC är en viktig verksamhet som vi gärna ser att staden
utvecklar men det räcker inte i förhållande till problemets
omfattning. Vi hade önskat mer fokus och fler konkreta förslag för
hur kvinnor och barn ska få en ökad trygghet, särskilt i hemmet som
är den vanligaste platsen för våldsutövare att begå brott. Dessa
problem kommer varken ordningsvakter eller övervakningskameror
att komma åt.
Även gällande hedersrelaterat våld och förtryck nämns endast
Origo. I programmet står det att personer som utsätts för
hedersrelaterat våld och förtryck kan vända sig dit, vilket inte
stämmer. Origo är en verksamhet för barn och unga samt bistår
stadens medarbetare med kompetensutvecklingsinsatser. Det behövs
ett förtydligande om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns
för den vuxen som utsätts för våld, kontroll och hot.
Gång på gång har Feministiskt initiativ föreslagit att staden ska
införa metoden “Sluta skjut”. Vi ser det därför som glädjande att
detta program har stort fokus på samverkan mellan olika delar av
stadens verksamheter såväl som att man utvecklar samarbetet med
polisen. Vad som dock vore önskvärt är att styret nu lägger
partiprestigen åt sidan och genast inför den metod som är beprövad
och dokumenterat framgångsrik för att vända den dystra
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utvecklingen gällande skjutningar, som är en av stadens stora
utmaningar i förhållande till trygghetsskapande för medborgare.
Kommunen har idag ännu inget lagstadgat uppdrag i det
brottsförebyggande arbetet. Därför är det extra viktigt att ett
styrdokument som detta är tydligt i sina avgränsningar och vad som
avses. Med detta program ges stadsdelarna såväl som facknämnder
ett utökat ansvar för ett område som saknar en tydlig avgränsning
och där nämnden saknar förfogenhet. Det skulle behöva förtydligas
i förhållande till stadsdelsnämnderna var deras ansvar börjar och
slutar samt förtydligas hur samordningsuppdraget ska se ut.
Rasism och hatbrott är vanligt i vår stad. Enligt Nationella
Trygghetsundersökningen för 2019 uppgav en femtedel av alla som
utsatts för brott att det fanns ett hatbrottsmotiv. Vanligast är att bli
utsatt på grund av hudfärg, nationalitet eller etnisk bakgrund, följt
av religionstillhörighet enligt Brå. Ändå är insatserna för att minska
otrygghet hos medborgare som utsätts för detta försvinnande få i
stadens program. Sedan styret tillträdde har flera satsningar som det
rosaröda styret införde fått mindre resurser eller helt avvecklats. Det
är en olycklig trend när det tydligt behövs mer antirasistiskt arbete i
vår stad.
Vilka frågor som ställs i stadens trygghetsmätningar styr även
utfallet. Med utgångspunkt från Folkets Husbys
trygghetsundersökning från 2020 så blir det synligt hur viktigt det är
att stadens mätningar även innehåller frågor som berör både
interpersonellt våld respektive statligt sanktionerat våld med frågor
om utsatthet för symboliskt respektive strukturellt våld.
Handlingar i ärendet
 413140 (Godkänd - R 3) Stockholms stads trygghetsprogram
2020-2023, KS 2019/1939
 SKHLM 2020/775-1.1 Kopia av godkänt tjänsteutlåtande:
KS 2019/1939 Tjänsteutlåtande
 SKHLM 2020/775-1.2 KS 2019/1939 Bilaga 1
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§ 19
Motion om långsiktigt boende och skolgång för utsatta
EU-medborgare
-svar på remiss
SKHLM 2020/769

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ (FI) har i en motion daterad 7 oktober 2019
yrkat på att kommunfullmäktige inför långsiktiga boendelösningar
för utsatta EU-medborgare samt utbildning för minderåriga barn.
Förvaltningen välkomnar att frågeställningen kring hur man kan
hjälpa utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige lyfts. De frågor
som motionen tar upp behöver emellertid lyftas ur ett bredare
perspektiv utifrån gällande lagstiftning och praxis. Förvaltningen
anser därför att de frågor som motionen tar upp åligger
Socialnämnden, Utbildningsnämnden samt Exploateringskontoret
och Fastighetskontoret att besvara.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Särskilt uttalande
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler för Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande, ett särskilt uttalande
enligt bilaga.
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler att Socialdemokraterna
ansluter till det särskilda uttalandet.
Bilaga
Särskilt uttalande, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, särskilt uttalande, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Skärholmens stadsdelsförvaltning
2021-02-18
Motion om långsiktigt boende och skolgång för utsatta EUmedborgare
Dnr SKHLM 2020/769
Anna Laine m.fl. (V)
Sara Soumah (Fi) e.y
Särskilt uttalande
Tack till förvaltningen för ett svar med viktiga aspekter. Det är
glädjande att förvaltningen välkomnar att dessa frågor lyfts. Men
svaret påminner också om den komplexitet som uppstår i frågor
gällande EU-medborgare och att det är en grupp som i många fall
riskerar att hamna mellan stolarna på grund av tex rådande
lagstiftning eller att det, som förvaltningen skriver, inte finns rätt
kännedom finns kring vilka åtgärder som bör sättas in och hur det
ska gå till.
Samtidigt befinner vi oss mitt i en pandemi och till följd av den
anser vi att det är särskilt akut att prioritera rätt insatser för att
begränsa smittspridning - inte öka den. Något som tyvärr riskerar att
ske när utsatta grupper fortsatt tvingas flytta runt mellan olika
boenden och inte erbjuds en mer permanent lösning. Tillgången till
långsiktigt boende är därför inte bara viktigt för att det ger
personerna i fråga möjlighet till stabilitet, och därmed tid till att
istället fokusera på att tex söka arbete, utan också ett sätt att minska
samhällssmittspridningen.
När det gäller utbildning för barn till EU-medborgare vill vi
återigen hänvisa till barnkonventionen och alla barns rätt till
utbildning. Det bör gälla alla barn som vistas och bor i Stockholm
under en längre tid - och inte göras några undantag oavsett om de
omfattas av skollagen eller inte. Vi ser positivt på ambitionen att
lyfta frågan ur ett bredare perspektiv gällande lagstiftning och
praxis och vill återigen understryka att det som alltid bör sättas i
första hand är att kunna garantera alla barn deras mänskliga
rättigheter. Om barn till EU-medborgare inte erbjuds skolgång
bryter man direkt mot barnkonventionens bestämmelser om alla
barns rätt till utbildning, och fråntar barnen rätten till en av
konventionens grundprinciper; varje barns rätt till att utvecklas
fysiskt, psykiskt och socialt. Och där har tillgången till skolgång en
direkt avgörande roll.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/769-3 (Godkänd - R 1) Svar på remiss.
 SKHLM 2020/769-1.1 Motion om långsiktigt boende och
skolgång för utsatta EU-medborgare
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SKHLM 2020/769-1 Remiss av Motion om långsiktigt
boende och skolgång för utsatta EU-medborgare, KS
2019/1521.
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§ 20
En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)
- svar på remiss
SKHLM 2020/928

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
En utredningsgrupp har tagit fram författningsförslaget om en
samlad djurhälsoreglering på uppdrag av regeringen. Syftet med
förslaget är att ha en samlad lagstiftning kring djurhälsofrågan och
att komplettera EU:s djurhälsoförordning och annan EUlagstiftning.
Kommunfullmäktige har remitterat regeringens förslag
till Skärholmens stadsdelsnämnd för yttrandet.
Förvaltningen identifierar ett antal punkter där förslag till ändringar
i befintliga lagstiftningar och innehåll i den nya djurhälsolagen
berör kommunerna. Förvaltningen gör dock bedömningen att
författningsförslaget om en samlad djurhälsoreglering är av mer
övergripande karaktär som bäst tas om hand av respektive
fackförvaltning som har ansvar för övergripande frågor.
Förvaltningen anser sig inte ha tillräcklig sakkunskap i ämnet för att
kunna svara på remissen på ett väl underbyggt sätt och föreslår
därför att stadsdelsnämnden avstår från att lämna synpunkter på
remissen.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/928-4 (Godkänd - R 1) En samlad
djurhälsoreglering - svar på remiss.
 SKHLM 2020/928-2.4 Bilagor/underlag till utsänd remiss
från kommunstyrelsen Stockholms stad (5/5)
 SKHLM 2020/928-2.3 Bilagor/underlag till utsänd remiss
från kommunstyrelsen Stockholms stad (4/5)
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§ 21
Protokoll - UNGSK Ungdomsrådet i Skärholmens
stadsdel
-anmälningsärende
SKHLM 2021/7

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 2021/7-1 Protokoll 2021-01-19.
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§ 22
Protokoll - Skärholmens Pensionärsråd
-anmälningsärende
SKHLM 2021/6

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 2021/6-1 Protokoll 2021-01-21.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2021
Sida 62 (81)
2021-02-18

§ 23
Protokoll - Skärholmens råd för funktionshinderfrågor
-anmälningsärende
SKHLM 2021/5

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 2021/5-1 Protokoll 2021-01-22.
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§ 24
Protokoll - Gruppledarmöte
-anmälningsärende
SKHLM 2021/2

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 2021/2-1 Protokoll 2021-01-28.
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§ 25
Balanslista uppdrag SDN 3/2021-02-18
-anmälningsärende
SKHLM 2021/1

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 2021/1-2 Balanslista uppdrag - SDN 3/2021-02-18.
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§ 26
Trygghetsbelysning vid hundrastgården vid
Sätradalsparken
- skrivelse från Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiet
Beslut
Nämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen skickas till
förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet.
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Bilaga, skrivelse, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna,
Miljöpartiet
2021-02-18
Skärholmens stadsdelsnämnd
Johan Kling (C) m.fl.
Elisabeth Johnson (M) m.fl.
Martin Vallas (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl.
Skrivelse
Trygghetsbelysning vid hundrastgården vid Sätradalsparken
Att skapa attraktiva miljöer med liv och rörelse där människor
vistas och verkar stora delar av dygnet, är en viktig del i att skapa
trygga och attraktiva boendemiljöer.
De senaste åren har stora summor pengar investerats, för att
förbättra vår gemensamma utemiljö för att göra den både snyggare
och tryggare. Hundrastgården vid Sätradalsparken är ett av många
bra exempel. För att göra hundrastgården mer attraktiv, öka
tillgängligheten och samtidigt trivseln samt trygghetskänslan, skulle
platsen behöva belysning. Vi vill därmed uppdra åt förvaltningen,
att i samband med T1an och den budgetjustering som görs söka
medel för att investera i en trygghetsbelysning kring nämnda
hundrastgård.
Med anledning av detta föreslår vi nämnden besluta:
• Att uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheten att i
samband med T1 och den budgetjustering som görs söka medel för
att investera i trygghetsbelysning kring hundrastgården vid
Sätradalsparken.
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§ 27
Under Bredängs tunnelbanestation
-skrivelse från Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna,
Miljöpartiet
Beslut
Nämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen skickas till
förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet.
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Bilaga, skrivelse
2021-02-18
Skärholmens stadsdelsnämnd
Övriga frågor
Johan Kling (C) m.fl.
Elisabeth Johnson (M) m.fl.
Martin Vallas (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl.
Under Bredängs tunnelbanestation
På tre futuristiska broar i brutalistisk betong sträcker sig de två
spåren och plattformen högt över dalen från Bredängs centrum på
väg mot Ålgrytevägen och Sätra. Utformningen av stadsrummet
medför en hänförande (om än något vindpinad) utsikt för
tunnelbaneresenärerna och då spåren ligger så högt upp, upplever
fotgängare och cyklister inte den instängdhet som annars
gångtunnlar kan medföra.
Under åren har detta rum under spåren tyvärr använts som
upplagsplats av staden för diverse saker som är bra att ha och detta
var en av anledningarna till att platsen upplevts som osäker och
”övergiven” av invånare, trots att ligger mitt i det ledande
parkstråket i Bredäng. I och med den nya fastigheten uppfördes på
Bredängs Allé 16-20 rustades dock hela platsen upp och det fanns
hopp om att rummet under spåren skulle få vara en ordnad del av
stadsrummet och därigenom inte upplevas som en otrygg passage.
Emellertid.
Det tog tyvärr inte mer än en månad innan staden åter sett denna
plats som lämplig att ställa upp ett anskrämligt sandfång på.
Sandfånget består av armerad betong, där den rostiga armeringen
sticker ut på sidorna. Den splitter nya väganvisningsskylt som ställts
upp ligger nu övergiven bakom sandfånget och den anslutningsväg
som leder upp till Stora Sällskapets väg är sönderkörd av tunga
fordon som krävs för sandtransporterna.
Med anledning av detta föreslår vi att nämnden beslutar:
Att förvaltningen, i samarbete med andra berörda parter, får i
uppdrag att utreda möjligheten att ställa sandfånget på en
lämpligare plats.
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§ 28
Villa Lyran och dess omgivningar
-skrivelse från Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiet
Beslut
Nämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen skickas till
förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet.
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Bilaga, skrivelse Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna,
Miljöpartiet
2021-02-18
Skärholmens stadsdelsnämnd
Övriga frågor
Johan Kling (C) m.fl.
Elisabeth Johnson (M) m.fl.
Martin Vallas (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl.
Villa Lyran och dess omgivningar
En av Stockholms arkitektoniska pärlor återfinns i Bredäng. Högt
uppe, med en magnifik utsikt över Mälaren ligger Villa Lyran, dit
Stockholms kulturelit ofta åkte från innerstaden under 1870- och
1880-talet. Under 1900-talet förde byggnaden en delvis tragisk
tillvaro och det är först de senaste åren som en utvändig och
invändig renovering medfört att Villa Lyran åter kan upplevas på ett
rättmätigt sätt. Dess servering är idag ett populärt utflyktsmål året
runt och dagtid är det många grupper från olika boenden som gör
utflykter till Villa Lyran i bilar och mindre bussar.
Emellertid.
Utsikten från Villa Lyran är numera skymd av höga träd och den
parkanläggning som en gång fanns i anslutning till byggnaderna är
idag ett minne blott.
Med anledning av detta föreslår vi att nämnden beslutar:
Att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
fastighetsägaren, Stockholms Stadsmuseum, samt eventuellt andra
berörda parter, planera för och återställa parkmarken mellan
Ålgrytevägen och Mälaren, så att den i möjligaste mån åter kan
upplevas i det skick den hade när det begav sig, i slutet av 1800talet.
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§ 29
Medborgarförslag
- skrivelse från Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna,
Miljöpartiet
Beslut
Nämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Förslag till beslut
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler för Vänsterpartiet ett förslag
till beslut med innebörden att skrivelsen ska avslås.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen skickas till
förvaltningen för beredning. Ordförande Johan Kling (C) hör att det
finns två förslag till beslut: Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna
och Miljöpartiets samt Vänsterpartiets. Han ställer dessa mot
varandra och hör bifall till Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna
och Miljöpartiets förslag.
Reservation
Ledamoten Anna Laine (V) reserverar sig mot förslaget till förmån
för eget förslag till beslut.
Ledamoten Annelie Fridell (V) reserverar sig mot förslaget till
förmån för eget förslag till beslut.
Bilaga
Skrivelse, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet.
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Bilaga, skrivelse Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna,
Miljöpartiet
2021-02-18
Skärholmens stadsdelsnämnd
Johan Kling (C) m.fl.
Elisabeth Johnson (M) m.fl.
Martin Vallas (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl.
Skrivelse
Medborgarförslag
I senaste Mitti uttalade sig en medborgare att stadsdelsförvaltningen
"inte lyssnar". Vi i nämnden uppskattar alla medborgarförslag som
kommer in då det visar att medborgarna är intresserade av att
förbättra vårt område.
Då det finns två olika typer av förslag så måste vi klargöra för
förslagsställaren vart förslaget skickas. Antingen stannar förslaget
inom förvaltningens ansvarsområde eller skickas vidare till ansvarig
nämnd.
Kan rutinerna och återkoppling vid medborgarförslag förtydligas?
Med anledning av detta föreslår vi nämnden besluta:
Att uppdra till förvaltningen att undersöka om det går att på ett
tydligare sätt informera vilket ansvarsområde som
stadsdelsnämnden har.
Att återkoppling till förslagsställaren sker regelbundet samt vilken
nämnd som ansvarar för förslaget
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§ 30
Öppna Skärholmens simhall för rehabilitering
-skrivelse från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Beslut
Nämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler att Socialdemokraterna
ansluter sig till skrivelsen.
Ordförande Johan Kling (C) yrkar 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
Anna Laine m.fl. (V)
Salar Rashid m.fl. (S)
Sara Soumah (Fi)
Skärholmens stadsdelsnämnd
2021-02-18
Skrivelse
Öppna Skärholmens simhall för rehabilitering
Från och med 8/2 håller simhallen öppet för föreningsverksamhet
för barn och ungdomar födda 2002 och senare på bokade tider. Vi
har stor förståelse för att simhallen har stängt för allmänheten på
grund av det rådande läget med pandemin. Men vi vill påminna om
vikten av idrottsverksamhet för funktionsnedsatta och även de som
behöver rehabilitering. Därför skulle vi önska att simhallen skulle
införa särskilda öppettider för medborgare som har dessa behov.
Alternativt att de får möjlighet till att boka en tid.
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§ 31
Trygghet och tillhörighet genom kulturhistorisk
förankring
- skrivelse från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Beslut
Nämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler att Socialdemokraterna
ansluter till skrivelsen.
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen skickas till
förvaltningen för beredning, med följande tillägg från
Vänsterpartiet:
"Vi vill vidare koppla förslaget till Anette Manotis redogörelse
kring civilsamhällets roll, där invånarnas behov av att känna
delaktighet i platsens historia för att känna trygghet och säkerhet,
kopplat till Verksamhetsplanens mål 1.2 och 2.2 tydligt
understrukits."
Ordförande Johan Kling (C) 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
Anna Laine (V)
Sara Soumah (Fi)
Skärholmens stadsdelsnämnd
2021-02-18
Skrivelse
Trygghet och tillhörighet genom kulturhistorisk förankring
Årets verksamhetsplan visar på ett intresse för att synliggöra
kulturhistoriska miljöer i Sätraskogen genom nya skyltar. Med
anledning av att insikter om kulturhistorisk förankring bidrar till
ökad tillhörighet, trygghet och demokratiskt deltagande, föreslår vi
att nämnden beslutar att de nya skyltarna lyfter fram historiska fakta
om tidig migration och interkulturalitet i stadsdelsområdet. Vi ser
även att dessa kunskaper skulle kunna bli en del av hur stadsdelen
gestaltas i informationsmaterial riktat till invånarna, och att
materialet kan tas fram med hjälp av relevanta
centralmuseer/forskare om så krävs.
Invånarna i Skärholmens stadsdelsområde består till största delen av
personer med utomeuropeisk bakgrund. Migrationen och dess
påverkan är dock inte någon ny företeelse. Kulturvetenskaplig
forskning har sedan länge visat på fornnordiska kopplingar till
platser såsom nuvarande Mellanöstern och möten med islam.
Fornborgen i Sätraskogen härrör från folkvandringstiden och
vikingatiden då dessa tidiga kulturutbyten pågick. Vårbyskatten
med dess arabiska mynt är den kanske viktigaste representanten i
vår närmiljö. De här kulturhistoriska kunskaperna ingår redan i
Historiska museets utställningar och de blir en självklar del i
Nordiska museets nya basutställning.
När nu skyltarna i Sätraskogen byts ut ser vi en unik möjlighet att
fördjupa kunskaperna om vår lokala kulturmiljö genom att
synliggöra migration och interkulturalitet som historiska processer
snarare än nutida händelser. Det skulle vidga den
nationalromantiska bild av stadsdelsområdet som representeras av
Lyran och Skärholmens gård, och därmed öka förutsättningarna för
sentida migranter att erfara den trygghet och tillhörighet som
insikter om kulturhistorisk förankring kan ge.
Vi vill vidare koppla förslaget till Anette Manotis redogörelse kring
civilsamhällets roll, där invånarnas behov av att känna delaktighet i
platsens historia för att känna trygghet och säkerhet, kopplat till
Verksamhetsplanens mål 1.2 och 2.2 tydligt understrukits.
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§ 32
Våld i hemmet – utskick till alla hem i Skärholmen
- skrivelse från Sverigedemokraterna
Beslut
Nämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen skickas till
förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Sverigedemokraterna
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Bilaga, skrivelse, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-02-18
Ärende: Övrigt
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Våld i Hemmet – Utskick till alla hem i Skärholmen
Förslag till beslut:
Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda och ta fram ett lämpligt
underlag om ett utskick till all hem med information om vart man
kan vända sig om man utsätts för våld i hemmet.
Vi anför följande:
Antalet som söker sig till förvaltningen på grund av våld i hemmet
och i de nära relationer man har, har ökat lavinartat under
föregående år. I ett tidigt skede påtalade övrig opposition detta och
krävde en kampanj med information i gemensamma utrymmen i
bostadshus.
Vi anser att det är läge att gå vidare med denna tanke och skapa ett
utskick till alla hem i Skärholmen med basinformation om vart man
kan vända sig när våld i hemmet sker. Medvetenheten kring
verksamhet som ”Relationsvåldsteamet” i Skärholmen måste öka
och bli ett etablerat begrepp bland allmänheten. Likaså måste det
också framgå i utskickat vilka exakta tider man kan vända sig vart.
Och att vid ett akut pågående våld så måste polisen kontaktas. Det
är därför angeläget att utskickat kommuniceras inom ramen för det
samverkansavtal som finns mellan förvaltningen och polisen.
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§ 33
Våld i hemmet – permanenta anslag
- skrivelse från Sverigedemokraterna
Beslut
Nämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen skickas till
förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Sverigedemokraterna
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Bilaga, skrivelse Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-02-18
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Våld i Hemmet – Permanenta anslag
Förslag till beslut:
Att förvaltningen ges i uppdrag att göra en hemställan till
Stockholm Stadshus AB om att lokalt i Skärholmen sätta upp
adekvat och permanent information i alla de kommunala
bostadsbolagens trapphus om vart man kan vända sig vid förekomst
av våld i hemmet.
Vi anför följande:
Den hemställan vi föreslår skall samordnas, så att samma
information finns i eventuella utskick till alla hem om hur man ska
agera vid våld i hemmet och i fasta och permanenta anslag i
trapphusen, förvaltningen måste också klargöra för Stockholm
Stadshus AB att förvaltningen och nämnden ges möjlighet att styra
anslagens utformning vad gäller innehåll. Det vore en stor fördel
om utskick till alla hem och fasta anslag i tid sker ungefär samtidigt.
De fasta anslagen bör formuleras mer kortfattat, med tider,
telefonnummer till Relationsvåldsteamet i Skärholmen, och
telefonnummer till polisen. Eventuella utskick till alla hem, bör
istället ha mer omfattande information.
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Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordförande Johan Kling (C)
sammanträdet kl 18.55.

