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§ 18
Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkändes.
Fyra övriga frågor anmäldes:
- Angående sophanteringen i Skärholmens stadsdelsområde,
Skrivelse från stadsdelsnämnden
- Tryggare anställningar och goda arbetsvillkor ger bättre välfärd
och säkrare verksamheter inom äldreomsorgen i Skärholmen,
skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande
- Skrivelse om ideell - offentlig samverkan - våld i nära relationer,
skrivelse från Sverigedemokraterna
- Klusterbaserad barnomsorg i krissituationer, skrivelse från
Sverigedemokraterna
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§ 19
Medborgarförslag om att spåra för skidor i Bredäng och
på annat håll i Skärholmen.
- medborgarförslag
SKHLM 2021/98

Beslut
Stadsdelsnämnden skickar medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på att medborgarförslaget skickas
till förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 435951 medborgarförslag skidspår maskat
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§ 20
Hur ska Egalias framtid säkras i Skärholmen?
- svar på skrivelse
SKHLM 2020/739

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Egalia är en hbtqi-mötesplats för ungdomar som drivs av RFSL
Stockholm på Södermalm. I september 2019 öppnade RFSL en
filial till Egalia i Skärholmen med stöd från Region Stockholm.
Stödet från regionen har dock avslutats och från april i år står Egalia
Skärholmen utan finansiering. Förvaltningen har fått i uppdrag att
redogöra för det pågående samarbetet med Egalia.
Enligt Fryshuset, som driver förvaltningens fritidsgårdar på
entreprenad, är Egalia Skärholmens verksamhet ett viktigt och
nödvändigt komplement till Fryshusets. Förvaltningen kan också se
behovet av ett hbtqi-häng på hemlig ort i stadsdelsnämndsområdet. I
dagsläget har dock förvaltningen inga möjligheter att finansiera ett
sådant, i och med att förvaltningens resurser för
fritidsgårdsverksamhet är uppbundna i det avtal som förvaltningen
har tecknat med Fryshuset. RFSL Stockholm har sökt bidrag från
socialnämnden för Egalia Skärholmen. Beslut kring detta väntas i
mars 2021.
Förvaltningen ser gärna ett utökat samarbete med fler närliggande
stadsdelsförvaltningar och hoppas att RFSL Stockholm också
undersöker den möjligheten. En sådan utveckling av verksamheten
skulle också kunna möjliggöra att verksamheten räknas som
stadsövergripande och därmed uppfyller kriterierna för att ansöka
om bidrag från socialnämnden.
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,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett särskilt uttalande enligt bilaga 1.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga 2.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2021
Sida 5 (54)
2021-03-25

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
2021-03-25
Skrivelse; Hur ska Egalias framtid säkras i Skärholmen?
Dnr SKHLM 2020/739
Salar Rashid m.fl. (S)
Anna Laine m.fl. (V)
Sara Soumha EY (FI)
Särskilt uttalande
Det var med stor glädje vi fick vittna om att Skärholmen 2019 fick
en hbtqi-mötesplats.
RFSL Stockholm öppnade upp en filial till mötesplatsen Egalia. Vi
vet att mötesplatser för hbtqi-ungdomar är en livsavgörande fråga.
Alla ungdomar oavsett bakgrund ska ha tillgång till trygga
mötesplatser där de får möjlighet att kunna vara sig själva, träffa
andra unga med liknande erfarenheter och möta förebilder.
Den blågröna majoriteten i Region Stockholm drog in
finansieringen till verksamheten i Skärholmen. Därför har det varit
känt att under en längre tid att verksamheten saknat en säker
finansiering. Vi anser att verksamhet i skärholmen hade med hjälp
av de blågröna majoriteterna i regionen samt staden, i samråd,
gemensamt kunnat säkra finansieringen.
Om den politiska viljan hade funnits.
Precis som vi skrev i skrivelsen i höstas får engagemanget för unga
hbtqi-personers livsvillkor aldrig stanna vid fina ord och skrivningar
i en budget. Dessa frågor kräver en är politisk ambition och tydliga
prioriteringar som kan garantera resurser och långsiktighet. Annars
håller det inte.
Förvaltningens svar stärker vår oro för Egalias framtid i
Skärholmen, eftersom att man menar att det i dagsläget inte finns
några möjligheter att finansiera mötesplatser då förvaltningen är
uppbunden i avtal med Fryshuset. Vi vill dock tillägga att den
Blågröna majoriteten har sedan man tagit över makten i Stadshuset
under flera år dragit ner på SDN:s område för Barn, Kultur och
Fritid. Här hade dessa resurser kunnat komma väl till användning.
Som det ser ut idag har Egalia finansiering fram till april 2021 - vart
ska ungdomarna ta vägen sedan? Vi befinner oss dessutom mitt i en
pandemi och det stärker ytterligare behovet av lokala verksamheter,
som inte tvingar ungdomar att t.ex. resa kommunalt in till
innerstaden för att kunna ta del av liknande aktiviteter. Egalia i
Skärholmen är särskilt viktig i ett område där många unga växer
upp i socioekonomisk utsatthet, en tillvaro där rasfieringsprocess,
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diskriminering och rasism kan existera för personer med annan
bakgrund.
Vi känner därför en stor oro för unga hbtqi-personer och den
psykiska ohälsa som också riskerar att öka till följd av långvarig
isolering. Hur kommer effekterna av isolering och ensamhet slå mot
de unga hbtqi-personer som tvingas dölja sin sexualitet eller
könsidentitet och som, även före pandemin, levt under stor psykisk
press?
Vi anser att förvaltningen och/eller socialnämnden måste lösa
finansieringen så att Egalia kan fortsätta i dess nuvarande form.
Även om fältverksamheten skulle kunna starta upp ett hbtqi-häng så
skulle all den kompetens och erfarenhet som Egalia har försvinna i
och med dess nedläggning och de ungdomar som hittat till Egalia
riskerar att tappas bort.
Dessutom blir en verksamhet som byter personal och plats redan
efter drygt ett år inte den trygga plats som den är menad att vara.
Det måste finnas beredskap från det grönblåa styrets sida att möta
det behov av stöd som unga hbtqi-personer har, både under och
efter pandemin. Unga hbtqi-personer behöver mer av samhällets
stöd, inte att mötas av en stängd dörr och en nedlagd verksamhet
när de besöker en av få mötesplatser som de vågar gå till.
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Bilaga 2, särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-03-25
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Särskilt uttalande – HBT-verksamhet
Vi vill tacka förvaltningen för det utmärkta svaret på skrivelsen.
Skärholmens stadsdelsförvaltning har nu upphandlat en
ungdomsverksamhet. Vi skulle gärna se att ungdomsverksamheten
oavsett upphandlad utförare, alternativt i egen regi, omfattar HBTverksamhet i en integrerad och konsoliderad utformning med övrig
ungdomsverksamhet. Vi noterar att skrivelsen förespråkar en
segregerande särpolitik. Det är olyckligt då vi anser att framtiden
ligger i en mer integrerad ungdomsverksamhet liksom i samhället i
stort. Särlösningar kan aldrig vara svaret om målet är förståelse och
inkludering.

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/739-4 (Godkänd - R 1) SKHLM 2020/739
Tjänsteutlåtande.
 SKHLM 2020/739-1 Skrivelse; Hur ska Egalias framtid
säkras i Skärholmen?

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2021
Sida 9 (54)
2021-03-25

§ 21
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 Sara Grolander
(MP) entledigas från uppdraget som ledamot i Skärholmens
sociala delegation och att Wilhelmina Liewendahl (MP)
väljs som ny ledamot i sociala delegationen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Skärholmens stadsdelsnämnd väljer varje år vilka som ska ingå i
sociala delegationen. Sara Grolander (MP) har begärt att få bli
entledigad från uppdraget som ledamot för sociala delegationen.
Wilhelmina Liewendahl (MP) föreslås som hennes ersättare.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut samt till förslaget om omedelbar justering och hör enhälligt
bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/833-14 (Godkänd - R 1) Entledigande av
ledamot i sociala delegationen och val av ersättare i dennes
ställe.
 SKHLM 2020/833-15 Bilaga 1. Begäran om att bli entledig
från sociala delegationen.
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§ 22
Månadsrapport per februari 2021
- beslutsärende
SKHLM 2021/145

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till
månadsrapport.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för februari 2021
efter åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och
resultatöverföringar.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 439102 (Godkänd - R 1) Månadsrapport per februari 2021
 439098 Bilaga 1 - månadsrapport per feb 2021
 437966 Bilaga 2 - ub071 februari

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2021
Sida 11 (54)
2021-03-25

§ 23
Boendeplan för äldre i regionen Västra Söderort 2020
med utblick mot 2040.
- beslutsärende
SKHLM 2021/114

Beslut
Nämnden godkänner underlaget till den stadsövergripande
boendeplanen för region Västra Söderort.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Hägersten-Älvsjö har
enligt uppdrag från äldreförvaltningen reviderat den gemensamma
äldreboendeplanen för regionen Västra Söderort.
Förvaltningarnas samlade bedömning är att utbudet av vård- och
omsorgsboende kan tillgodose behovet under de närmaste åren.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner boendeplanen för
region Västra Söderort.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 435447 (Godkänd - R 1) Tjut Boendeplan för äldre, Region
Västra Söderort
 SKHLM 2021/114-4 Bilaga - tabellmall västra söderort, till
Äf.
 SKHLM 2021/114-3 Boendeplanering för äldre i region
Västra Söderort 2022 till ÄF.
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§ 24
Boendeplan 2021-2031 bostäder med särskild service
SoL och LSS
- beslutsärende
SKHLM 2021/115

Beslut
Nämnden godkänner underlaget till den
stadsövergripande boendeplanen för region Västra Söderort.
Underlaget skickas till Socialförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Respektive region har tagit fram dokument där det gemensamma
behovet av ombyggnation, avveckling, nyproduktion och
inriktningar analyseras gällande särskilt boende för personer med
funktionsnedsättning enligt LSS och SoL.
Regionen prognostiserar ett ökat behov under hela prognosperioden
där ökningstakten antas avta mot prognosens slut. Förvaltningen
föreslår att nämnden godkänner boendeplanen för region västra
söderort.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/115-2 (Godkänd - R 1) Boendeplan för
särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt
LSS och SoL 2021-2031.
 SKHLM 2021/115-4 Boendeplan Västra Söderort LSS och
SoL 2021-2031.
 436308 excelfil
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§ 25
Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i
svenska
-svar på remiss
SKHLM 2021/123

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
besvara remissen gällande Fler barn i förskolan – för bättre
språkutveckling i svenska.
Utredningen lämnar förslag som syftar till att dels öka deltagandet i
förskolan bland barn i 3–5 års ålder, dels stärka förskolans arbete
med barnens språkutveckling i svenska. De förslag som lyfts för att
öka deltagandet är uppsökande verksamhet, direktinskrivning för
vissa grupper av barn samt obligatorisk förskola från 5 års ålder.
För att stärka förskolans arbete med barnens språkutveckling
föreslås karriärsteg för förskollärare, likformighet i
barnskötarutbildningar samt tydliggörande av behovet av
kompetensutveckling inom barns andraspråksutveckling i svenska.
Förvaltningen är positiv till de förslag som lyfts i utredningen då det
bidrar till att fler barn får ta del av förskolan samt ökar
möjligheterna för en bättre språkutveckling i svenska för alla barn.
Som tillägg till förslagen så lyfter förvaltningen även behovet av
allmän kompetensutveckling vad gäller alla barns språkutveckling.
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,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett särskilt uttalande enligt bilaga.
Bilaga
Särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Skärholmen stadsdelsnämnd
2021-03-25
Ärende 25
Fler barn i förskolan - för bättre språkutveckling i svenska
Dnr SKHLM 2021/123
Salar Rashid m.fl. (S)
Anna Laine m.fl. (V)
Sara Soumah (Fi) EY
Särskild uttalande
Vi ser positivt till förslaget om att fler barn ska få möjlighet att gå i
förskola och dess betydelse för språkutveckling. Precis som
förvaltningen lyfter så är Skärholmen ett område med större
socioekonomisk utsatthet än den största delen av staden och många
barn som bor här talar fler språk än svenska. Ett stort problem har
varit att den blågröna majoriteten under fler år i rad nu inte
prioriterat uppräkningen av förskolan. Samtidigt som resurserna till
den öppna förskolan inte säkrast.
Utan måste ansökas från centralt från staden.
Vi välkomnar självklart att stadsdelen får stöd i sitt arbete med att
öka andelen inskrivna barn i förskolan och många av åtgärderna
som presenteras är bra. Särskilt positivt är det att förslaget innebär
att förskolan skulle vara avgiftsfri för barn över 5 år. Vi menar att
det är viktigt att ta bort de hinder som finns för att barn ska få gå i
förskola och för att säkra likvärdigheten. Det vore önskvärt att hela
förskolan var avgiftsfri men vi ser att detta blir ett första steg i rätt
riktning.
Utredningen pekar på dess goda effekter för integrationen och vi är
eniga i den analysen. Statistik har visat att det främst är barn i
socioekonomiskt utsatta områden som mest behöver gå i förskola
men som gör det i minst utsträckning, något som också syns här i
Skärholmen. Vi ser dock att det är viktigt att ambitionerna är större
än att stanna vid att fler barn ska gå i förskolan. Detta kräver också
att resurser finns inom förskolan för att möta de ökade krav som
kommer att ställas genom denna utredning. Även om man
framhäver ett statligt bidrag för att täcka kostnaderna så kommer
också förskolans budget behöva stärkas upp. Tyvärr väljer det
blågröna styret att skära ner på budgeten till förskolan och de
uppräkningar som gjorts i de senaste budgetarna täcker inte ens
ökade lönekostnader och ökade kostnader i verksamheterna.
Från förskolan hör vi också ofta att personalen är mycket pressad,
något som även utredningen belyser. Tid är en viktig faktor för att
kunna utföra dessa nya krav på förskollärarna, något som historiskt
inte har funnits eller tagits hänsyn till när nya förväntningar införts.
Många vittnar om att de inte hinner med sitt pedagogiska uppdrag
redan idag och vi oroar oss därför för hur detta ska hanteras med en
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ökad belastning på personalen. Det är viktigt att styret säkrar upp
med resurser och personal inom förskolan för att möta de krav som
ställs på undervisningen.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/123-3 (Godkänd - R 1) Remiss av fler barn i
förskolan för bättre språkutveckling i svenska.
 SKHLM 2021/123-4 Bilaga 1.
 SKHLM 2021/123-5 Bilaga 2.
 SKHLM 2021/123-6 Bilaga 3.
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§ 26
Språkutveckling i förskolan
- svar på remiss
SKHLM 2020/898

Beslut
1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner yttrandet.
2. Yttrandet skickas till stadsrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Skärholmens stadsdelsnämnd har i uppdrag att svara på
Stadsrevisionens projektrapport ”Språkutveckling i förskolan”.
Utifrån resultatet av granskningen inom stadsdelsförvaltningen
kommer Stadsrevisionen med flera rekommendationer.
Förvaltningen instämmer i rapportens bedömning att arbetet med att
ge förutsättningar för verksamheterna att nå de krav på
språkutveckling som ligger i förskolans uppdrag behöver
vidareutvecklas.

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,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett särskilt uttalande enligt bilaga 1.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga 2.
Bilaga 1
Särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna.
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Bilaga 1 särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2021-03-25
Skärholmens stadsdelsnämnd
Dnr SKHLM 2020/898
Ärende 26
Språkutveckling i förskolan
Salar Rashid m. fl. (S)
Anna Laine m.fl. (V)
Sara Soumah (Fi) EY
Särskilt uttalande
Senast i november 2020 larmade grundskolorna i Järvaområdet om
att barnen i förskoleklass pratar för dålig svenska. För att citera
grundskolechefen i området: ”Ungefär 50 procent av eleverna har
väldigt dåliga språkkunskaper i svenska språket”. Det är långt ifrån
bara Järvaområdet som har en omfattande utmaning med bristande
språkkunskaper hos barn i tidig skolålder.
Här spelar förskolan en mycket viktig roll för att stimulera barns
språkinlärning och utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd.
Bristande språkkunskaper redan i förskolan följer ofta med långt i
skolåldern – och Revisionskontorets rapport visar på att arbetet med
att förstärka språkinlärningen i förskolan behöver skärpas. Det är
viktigt att de förslag som lyfts fram i rapporten beaktas i
nämndernas arbete framgent.
En grundförutsättning för ett skärpt arbete för ökad språkutveckling
i förskolan är dock att förskolan ges betydligt bättre förutsättningar
än vad de har idag. Den grönblå majoriteten har lagt sparbeting på
förskolan i tre budgetar i rad. Antal barn per anställd och
barngruppernas storlek har ökat i de flesta av stadsdelarna sedan
2018 som konsekvens. Förskolorna tvingas välja bort de mest
kompetenta sökande i förmån till mindre erfarna pedagoger på
grund av sparkraven.
I vår budget förslår vi en betydligt högre grundschablon till
förskolan och särskilda kompetenssatsningar för befintlig personal i
svenska; precis som förordas av rapporten. Vi delar också
uppfattningen att frågan om barnens språkinlärning i förskolan är så
viktig att den behöver följas upp strukturerat och återrapporteras till
nämnden. Vidare behöver en tydlig plan tas fram för hur de
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stadsdelsområden som har större utmaningar ska arbeta för att
säkerställa att personalen har rätt språkkunskaper och att befintliga
förskollärare och barnskötare ges möjlighet till kompetens och
vidareutbildning.
Vidare vill vi lyfta fram aktuell forskning som visar på att
flerspråkiga barn och unga utvecklar sin kognitiva förmåga bäst i
lärprocesser där de får använda alla sina språkliga resurser. God
språkutveckling i svenska är således beroende av att även barnens
förstaspråk används och utvecklas, samt att det finns personal med
pedagogisk kompetens i flerspråkighet och transspråkande. För de
barn som har svenska som första språk är det också utvecklande och
berikande att möta många språk.
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Bilaga 2, särskilt uttalande Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-03-25
Diarienummer: SKHLM 2020/898
Ärende 26
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Yttrande gällande projektrapport Språkutveckling i förskolan
Särskilt uttalande
Stadsdelsnämnden har mottagit en remiss av stadsrevisionens
projektrapport gällande språkutveckling i förskolan. Rapporten
behandlar arbetet för att nå läroplanens mål och vi delar
revisionskontoretes yttrande om att det krävs ett samlat
helhetsansvar kring kraven på språkutveckling och språkkunskaper
för personalen i förskolan.
Sverigedemokraterna har länge påpekat vikten av att ha goda
kunskaper i det svenska språket för att få bästa möjliga start i livet.
Att barn i tidig ålder kommer i kontakt med en god undervisning i
svenska är en viktig grundsten för att bli en del av det svenska
samhället och känna en samhörighet till det. Det är därför av stor
vikt att stadens pedagoger i förskolan visar på mycket goda
språkkunskaper i svenska.
Uppföljningsarbetet om stadens pedagoger/förskolepersonal uppnår
tillräckliga krav på kunskaper i det svenska språket måste bli
tydligare och mer omfattande än vad som tidigare varit fallet. Den
årliga tillsynen bör omfatta fler fristående förskolor i staden för att
få en så klar bild som möjligt om vilka behov som finns för ökade
insatser för att förbättra svenskakunskaperna i förskolan.
I ärendet beskrivs det att det metoderna för stimulering av
språkutveckling kan skilja sig mellan olika stadsdelar. Vi anser att
det är problematiskt att betydande skillnader föreligger i hur
verksamheter med samma inriktning bedrivs olika runt om i
kommunen. Även om det föreligger lokala variationer av samma
fenomen, anser vi att Stockholms stad bör ta ett helhetsgrepp i
frågan för att garantera att alla verksamheter bedrivs med liknande
mått
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/898-4 (Godkänd - R 1) Yttrande
Projektrapport nr 9/2020 Språkutveckling i förskolan.
 SKHLM 2020/898-5 Bilaga 1.
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§ 27
Motion om en stärkt beredskap som ger trygghet
- svar på remiss, omedelbar justering
SKHLM 2020/751

Beslut
1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Skärholmens stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen ombetts yttra
sig om Motion om en stärkt beredskap som ger trygghet, som
lämnats in av Socialdemokraterna. Motionärerna lyfter att pandemin
(Covid-19) och dess påverkan på Stockholm har påvisat såväl
styrkor som svagheter i vårt samhälle. Motionärerna anser dock att
staden inte kan invänta all utvärdering utan måste påbörja arbetet
med att möta uppenbara brister som fanns våren 2020, för att
stadens beredskap ska bli bättre. De föreslår därför att
kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att stärka
stadens beredskap i enlighet med punkterna nedan (sammanfattade):
1. Stadens beredskap ska stärkas avseende tillgång till viktigt
materiel.
2. Stadens beredskap ska stärkas genom en förbättrad egen
rådighet och kompetens.
3. Stadens beredskap ska stärkas genom en långsiktig plan för
att rusta nödvändig samhällsinfrastruktur.
4. Stadens beredskap ska stärkas genom en ökad förmåga att
möta desinformation och ryktesspridning i händelse av kris.
5. Stadens beredskap ska stärkas genom ett samhälle med
minskade klyftor.
Förvaltningen instämmer i vikten av att tillvarata lärdomar från
hanteringen av den pågående pandemin. Förvaltningen ser att de
behöver analyseras inom ramen för stadens systematiska
säkerhetsarbete (i linje med stadens säkerhetsprogram 2020-2023)
och leda till förbättringsåtgärder på lokal och central nivå.
Avseende föreslagna punkterna 1-3 vill förvaltningen framhålla
vikten av att tillvarata ny och fördjupad kunskap om risker,
sårbarheter och kritiska beroenden inom ramen för det existerande
arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering.
Förvaltningen ser att det är viktigt att på ett systematiskt sätt
identifiera kritiska beroenden samt prioriterade åtgärder, för att
säkerställa att åtgärderna sätts in där det är mest angeläget.
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Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett förslag till beslut enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut samt till förslaget om omedelbar justering. Ordförande Johan
Kling (C) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens samt
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande. Han ställer dessa mot varandra och hör bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Ulrika Lorentzi (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Robin Aygun (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.
Ersättaren Sara Soumah (Fi) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till beslut.
Bilaga
Förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga , förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2021-03-25
Skärholmens stadsdelsnämnd
Dnr SKHLM 2020/751
Motion om en stärkt beredskap som ger trygghet
Salar Rashid m. fl. (S)
Anna Laine m. fl. (V)
Sara Soumah (Fi)
Förslag till beslut:
Att motion om en stärkt beredskap som ger trygghet av Karin
Wanngård (S) bifalles.
Att därutöver tillägga
Covid-19 har visat vikten av att stadens säkerhet och beredskap
stärks och utvecklas för att kunna möta utmaningar, kriser och hot
mot Stockholm. Erfarenheten från våren 2020 visar att det finns
betydande brister i stadens förmåga. Det kommer en tid när stadens
hantering av pandemin kommer att utvärderas och slutsatser
kommer att dras. Vi kan redan nu konstatera hur viktigt det är att
staden stärker beredskapen för att ha en fungerande infrastruktur för
säkerhet och skydd i händelse av krig och kriser.
Motionen lyfter ett antal förslag som syftar till just att stärka stadens
beredskap. Det handlar exempelvis om att säkra tillgången på
skyddsmaterial, utveckla stadens kommunikativa förmåga vid kriser
samt förstärka den egna kompetensen och rådighet. Motionen
föreslår ett tydligt mål om att staden ska säkerhetsställa en
lagerhållning av skyddsmateriel för vård och omsorg om minst tre
månader.
Vi tycker inte att förvaltningen svar att avseende frågan om
lagerhållning av viktig materiel inte är tillräcklig. Det är bra att
förvaltningen framhålla aktiviteten i budget 2021 som säger att
kommunstyrelsen ska utreda hur beredskapslager kan utgöra en del
av stärkt försörjningsförmåga av särskilt viktiga varor inom staden.
Däremot menar vi att förvaltningen inte tar ställning för vård och
omsorg om minst tre månader. Tidigare har förvaltningens muntligt
svarat att reserver finns för en månad. Det är angeläget att staden
även långsiktigt utgår från att just-in-time-leveranser inte kommer
vara gott nog för att säkra en bra beredskap.
Vår bestämda uppfattning är att stadens samtliga verksamheter ska
tillämpa fasta anställningar som norm. Målet för stadens
verksamheter ska vara att 90 procent av de anställda ska omfattas av
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dessa villkor, avseende både andelen fasta anställningar och andelen
heltidsanställningar. Användningen av allmän visstidsanställning
(AVA), timanställningar och andra former av otrygga anställningar
ska minimeras och endast användas på sakliga grunder, väl kända
av verksamheterna.
Coronapandemin har inom många verksamheter inneburit en brutal
ögonöppnare av behovet av en bättre personalpolitik. Högre
ambitioner för kompetens, trygga arbetsvillkor och långsiktigt
arbete med kontinuitet och kompetensförsörjning behövs.
Stadens beredskap behöver ständigt utvecklas för att möta plötsliga
krissituationer.
Motionen lyfter fram förslag för hur staden kan stärka sin
beredskap. Förslag som alla partier förhoppningsvis kan enas om.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/751-3 (Godkänd - R 2) remissvar.
 SKHLM 2020/751-1.1 Motion om en stärkt beredskap som
ger trygghet
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§ 28
Remiss av Motion om indraget bidrag för studieförbundet
Ibn Rushd
- beslutsärende, omedelbar justering
SKHLM 2020/793

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
En remiss har kommit från kommunstyrelsen angående en motion
från Sverigedemokraterna om indraget bidrag för studieförbundet
Ibn Rushd. Det avser kulturförvaltningens folkbildningsstöd
Förvaltningen konstaterar att studieförbundet Ibn Rushds
verksamhet varit utredd av forskare, olika myndigheter och
debatterad av politiker och etablerad media under flera års tid.
Förvaltningen vill lyfta utmaningen i ställningstaganden om
demokrativillkor när myndigheter och vetenskapliga utredningar
kommit fram till olika slutsatser. Förvaltningen ser vikten av den
vägledning som finns att få från Stadsledningskontoret om det
skulle finnas anledning att misstänka en organisation för brister mot
alla människors lika värde. Stadsdelsnämnden har antagit en
handlingsplan mot våldsbejakande extremism och har en lokal
samordnare.
Förslag till beslut
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för
Sverigedemokraterna, ett förslag till beslut enligt bilaga 1.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut samt till förslaget om omedelbar justering. Ordförande Johan
Kling (C) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens och
Sverigedemokraternas. Han ställer dessa mot varandra och hör
bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ledamoten Annelie Fridell (V) anmäler för Vänsterpartiet ett
särskilt uttalande enligt bilaga 2.
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Reservation
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Bilaga 1
Förslag till beslut, Sverigedemokraterna.
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Vänsterpartiet.
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Bilaga 1, förslag till beslut, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-03-25
Diarienummer: SKHLM 2020/793
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Motion om indraget bidrag för studieförbundet Ibn Rushd
Förslag till beslut
1.Att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen
2. Att i övrigt anföra följande:
Stadsdelsnämnden har mottagit en remiss av Sverigedemokraternas
motion om att stoppa utbetalningarna av bidrag till studieförbundet
Ibn Rushd.
Sverigedemokraterna anser att det är oacceptabelt att bidrag betalas
ut till organisationer som påvisats sprida såväl extremistiska,
antisemitiska och anti-demokratiska värderingar. Genom sin
koppling till Muslimska brödraskapet har Ibn Rushd ingått i en sfär
av idéer som är oförenliga med den svenska synen på demokrati och
jämlikhet.
Vi anser att beslutet att tilldela Ibn Rushd 400 000 kr av
kulturnämndens budget bör omprövas med en djupare analys av
organisationens värderingar, verksamhet och
samarbetsorganisationer.
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Bilaga 2, särskilt uttalande, Vänsterpartiet
Skärholmen stadsdelsnämnd
Remiss av Motion om indraget bidrag för studieförbundet Ibn
Rushd
Dnr. SKHLM 2020/793
Anna Laine m.fl. (V)
Särskilt uttalande
Förvaltningens svar angående motionen om indraget bidrag för
studieförbundet Ibn Rushd är helt enigt med vad vi tycker och vi
tackar för svaret. Som det nämns i granskningen så förmedlar
folkbildningsrådets generalsekreterare att Ibn Rushd verksamhet har
kontrollerats mer än någon annan utifrån kritik om att inte uppfylla
demokrativillkor bland annat. Folkbildning ger alla möjlighet att
öka sin kunskap för personlig utveckling och delaktighet i
samhället, däribland främja det viktiga integrationsarbetet. Därför
bör man inte ta lätt på motsvarande motioner.
Handlingar i ärendet
 437539 (Godkänd - R 2) Remiss av Motion om indraget
bidrag för studieförbundet Ibn Rushd
 SKHLM 2020/793-1.1 Motion om indraget bidrag för
studieförbundet Ibn Rushd
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§ 29
Rapport om arbetet med extra föreningsstöd med
anledning av Covid-19
- anmälningsärende
SKHLM 2020/805

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/805-29 Rapport - Extra utlysning av
föreningsstöd 2020.
 SKHLM 2020/805-30 Bilaga 1. Matris för extra utlysning av
föreningsbidrag 2020.
 SKHLM 2020/805-31 Bilaga 2. Avslag och beviljade
ansökningar.
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§ 30
Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2020 för
äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden
- anmälningsärende
SKHLM 2021/100

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
 420191 Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2020 för
äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden
 430439 Bilaga 1. Patientsäkerhetsberättelse 2020 för Sätra
vård- och omsorgsboende
 430377 Bilaga 2. Patientsäkerhetsberättelse 2020 för
socialpsykiatrins profilboende
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§ 31
Utdrag ur protokoll från socialnämnden 2021-01-26. § 14
Rättssäkerhet och likställighet i handläggning av
personlig assistans- uppföljning av tidigare granskning
- anmälningsärende
SKHLM 2021/112

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 2021/112-1 § 14 Rättssäkerhet och likställighet i
handläggning av personlig assistans- uppföljning av tidigare
granskning, Dnr 3.4.2-404/2020.
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§ 32
Utdrag ur protokoll från socialnämnden 2021-01-26. § 15
Ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende
- anmälningsärende
SKHLM 2021/113

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 2021/113-1 § 15 Ekonomiskt bistånd till tillfälligt
boende, dnr 3.4.1-1/2020.
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§ 33
Vidaredelegation av beslutanderätt: inbjudan att delta i
gemensam upphandling av "Säkerhetsstöd, analyser och
IT-forensiska undersökningar".
- anmälningsärende
SKHLM 2021/85

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 2021/85-4 Vidaredelegation Säkerhetsstöd analyser
och IT-forensisk undersökning.
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§ 34
Vidaredelegation av beslutanderätt: inbjudan till
gemensam upphandling av kommunikationstjänster
- anmälningsärende
SKHLM 2021/119

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 2021/119-6 Vidaredelegation av beslutanderätt för
Kommunikationstjänster.
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§ 35
Vidaredelegation av beslutanderätt: inbjudan till
gemensam upphandling av Riksfärdtjänster
- anmälningsärende
SKHLM 2021/120

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 2021/120-5 Vidaredelegation.
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§ 36
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 2021/7-2 Protokoll 2021-02-08.
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§ 37
Protokoll - Förvaltningsgruppen
- anmälningsärende
SKHLM 2021/4

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 2021/4-2 Protokoll 2021-02-18.
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§ 38
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 2021/6-2 Protokoll 2021-02-11.
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§ 39
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 2021/5-2 Protokoll 2021-02-12.
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§ 40
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 2021/2-3 Protokoll 2021-02-18.
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§ 41
Balanslista uppdrag SDN 4/2021-03-25
- 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 2021/1-5 Balanslista uppdrag - SDN 4/2021-03-25.
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§ 42
Angående sophanteringen i Skärholmens
stadsdelsområde
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, Skärholmens stadsdelsnämnd.
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Bilaga, skrivelse, Skärholmens stadsdelsnämnd
Skrivelse till stadsdelsnämnden i Skärholmen
Johan Kling (C)
Elisabeth Johnson m. fl. (M)
Martin Vallas m.fl. (L)
Sara Grolander m.fl. (MP)
Salar Rashid m.fl. (S)
Anna Laine m.fl. (V)
Sara Soumah (Fi) EY
Tapani Juntunen (SD)

Angående sophanteringen i Skärholmen
stadsdelsområde
I olika lokala forum på facebook har våra invånare gjort oss
uppmärksamma på problematiken kring både återvinningstationer
och soprum i vårt stadsdelsområde. Sopkärlen och
återvinningstationerna töms inte i tid. Detta går stick i stäv med den
av Skärholmens stadsdelsnämnd antagna Verksamhetsplan, där
ambitionen om ett snyggare och tryggare Skärholmen är en
prioriterad fråga. Nedskräpningen medför inte bara en miljö som
upplevs som mindre trygg, vi ser även en ökad risk för råttor och
andra typer av skadedjur. Skadedjuren är ett problem som vi delar
med resten av Stockholm, detta sedan en lång tid tillbaka. I
verksamhetsplanen, pekar vi ut mål om att öka invånarnas nöjdhet
med renhållning och städning samt skötseln av parker, badplatser,
grönområden och generellt med stadsmiljön i
stadsdelsnämndsområdet. Förvaltningen kan inte som enskild

aktör utföra detta jobb, utan det måste ske i samverkan med
andra förvaltningar, bolag och privata fastighetsägare
Bilaga och bilder:
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Vi föreslår stadsdelsnämnden att besluta om:


Att förvaltningen får i uppdrag att i samråd med stadens
berörda förvaltningar och bolag lyfta frågan hur vi får en
bättre hantering av sopsorteringen.



Att förvaltningen inleder samtal med
fastighetsägarföreningen kring utmaningarna med
sophanteringen.



Att uppmana våra medborgare att använda tyck-till appen
för att rapportera fulla papperskorgar och överfulla
återvinningsstationer.
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§ 43
Tryggare anställningar och goda arbetsvillkor ger bättre
välfärd och säkrare verksamheter inom äldreomsorgen i
Skärholmen
Beslut
Skrivelsen skickas till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen skickas till
förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, skrivelse, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Skrivelse till stadsdelsnämnden i Skärholmen
Tryggare anställningar och goda arbetsvillkor ger bättre välfärd och
säkrare verksamheter inom äldreomsorgen i Skärholmen
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.
Vi beklagar därför att den blågröna majoriteten i stadsdelsnämnden
avslog våra tillägga till indikatorer till verksamhetsplanen för att
överhuvudtaget kunna mäta antalet otrygga anställningar inom
Skärholmen:
Indikatorn om andel medarbetare med ofrivillig deltid som inte
erbjuds heltid inom egen regi
Indikatorn om andel medarbetare med ofrivillig deltid som inte
erbjuds heltid inom upphandlad verksamhet
Indikatorn om andel timanställda inom äldreomsorgen
Att utreda möjligheten för ett mer likvärdig, jämlikt och jämställd
friskvårdbidrag
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.
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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 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.
Med anledning av ovanstående vill vi inom oppositionen ha svar på
följande frågor:
1. Hur ser den procentuella fördelningen av anställningsformerna ut
inom Skärholmens äldreomsorg?
2. Hur avser vi inom stadsdelsnämnden att uppnå tryggare
anställningar inom äldreomsorgen?
3. Hur ser arbetet ut med att fasa ut otrygga anställningar inom
Sätra vård och omsorgsboende?
Stockholm 2021-03-25
Salar Rashid m.fl. (S)
Anna Laine (V)
Sara Soumah (Fi) EY

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2021
Sida 48 (54)
2021-03-25

§ 44
Skrivelse om Ideell-offentlig samverkan – Våld i nära
relationer
Beslut
Skrivelsen skickas 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
2021-03-25
Övrigt
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Skrivelse om Ideell-offentlig samverkan – Våld i nära relationer
Förslag till beslut:
Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda vilken form av
samverkansavtal som kan utformas mellan relationsvåldsteamet,
och föreningen Varken Hora eller Kuvad.
Att Förvaltningen genom Samordnaren för civilsamhället ser över
vilka andra samverkansavtal som kan utformas med andra ideella
krafter.
Att förvaltningen ges i uppdrag att inom ramen för det befintliga
samverkansavtalet mellan förvaltningen och polisen prioritera upp
nyckeltalet - Våld i nära relation.
Orsak och syfte samt riktning:
Med anledning av den stora ökning av våld i nära relationer som
uppstod under förra året, bör förvaltning med utgångspunkt i de
hjälpsökandes behov se över vilken annan hjälpsökande kan ges
genom samverkansavtal med varken hora eller kuvad. I
Verksamhetsberättelsen 2020 står tydligt att många av de nya
sökande har hjälpbehov utifrån en hedersproblematik.
Vi från Sverigedemokraterna vill dock att förvaltningen också ser
över om det finns andra aktörer inom det lokala civilsamhället som
utifrån de hjälpsökande för våld i nära relation kan vara lämpliga att
samarbeta med. Vi från SD uppskattar förvaltningens omfattande
arbete med civilsamhället, vi vill dock koppla detta arbete till de
mål, nyckeltal och indikatorer som förvaltningen har.
Efter senaste nämndsammanträdet (18/2) ställde vi från SD en fråga
till en av förvaltningens chefer med delansvar för det
samverkansavtal som finns mellan förvaltningen och polisen, frågan
gällde huruvida Våld i nära relation är ett nyckeltal som ligger på
agendan inom ramen för samverkansavtalet. Vi fick svaret att det
inte ligger särskilt högt upp på agendan. Detta är vi från Sd helt
emot, våld på gator och våld i hemmet hänger ihop. Och vi vill
därför att förvaltningen utreder hur nyckeltalet Våld i nära
relationer ska ges högre prioritet inom ramen för samverkansavtalet.
I en tidigare skrivelse har vi från SD begärt periodiska
trygghetsrapporter, med relevanta nyckeltal som en beskrivning av
status vad gällde trygghet i området. Detta förslag röstades dock ner
av samtliga partier. Vi beklagar detta djupt, det hade varit ett sätt att
i ett tidigare stadium fånga upp ökningen av våld i nära relationer.
Riktningen vad gäller våld i nära relationer är att det måste
prioriteras upp organisatoriskt inom förvaltningen. Riktningen är
också att enbart en kontakt mellan sökande och relationsvåldsteamet
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inte är tillräckligt, utan vi vill utöka verksamheten med samarbeten
utanför den offentliga delen ut till civilsamhället. Våld i nära
relation och social kontroll kan ge ett behov av stöd från andra som
också varit utsatta för liknande situationer, där kan civilsamhället
fylla en funktion.
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§ 45
Klusterbaserad barnomsorg i krissituationer
Beslut
Skrivelsen skickas till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen skickas till
förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Skärholmens stadsdelsnämnd.
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Bilaga, skrivelse, Sverigedemokraterna
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Skrivelse om Klusterbaserad barnomsorg i krissituationer.
Förslag till beslut:
Att nämnden beslutar att till Skärholmens stadsdelsförvaltning
uppdra en utredning om lokalt klusterbaserad barnomsorg vid
krissituationer.
Vi anför följande:
I början av coronapandemin 2020 uppstod en polariserad debatt om
så kallad Lockdown kontra bibehållen verksamhet utan
restriktioner, vi från Sverigedemokraterna menar att denna svartvita
debatt varit förödande för utvecklingen av pandemin. Det skapade
en mental låsning som inte varit till någon nytta. Vår övertygelse är
att en diskussion om lockdown kontra bibehållen verksamhet är
felaktig, och att lösningarna istället handlar om strukturella
förändringar i syfte att förändra verksamheten för att både sänka
smittspridning och bibehålla verksamhetens funktion och syfte. En
lockdown kan vara bra om syftet är att använda tiden till att göra
strukturella förändringar, men också ineffektiv om tiden efter
lockdown med en strukturellt bibehållen verksamhet sen ändå
möjliggör smittspridning.
Vi tror istället att en mental sidoförflyttning mot bibehållen
verksamhet men på ett strukturellt annat sätt är ett mer fruktsamt
sätt att hantera pandemin. Vi tror heller inte att den pågående
pandemin är den sista vi kommer att se under vår livstid. Vi har
redan haft flera andra pandemier, svininfluensa, fågelinfluensa
etcetera. Vi tror därför att vi behöver rusta förvaltningen för även
nya pandemier.
I Sverige är vår förkärlek kollektiva lösningar, den sociala faktorn
som ofta driver på de kollektiva lösningarna är värdet jämlikhet –
som vi håller högt. Dessvärre bryr sig virus och bakterier inte om
detta mänskliga värde, utan de kollektiva lösningarna kan tvärtom
vara en perfekt grogrund för stor spridning av just virus och
bakterier. Eftersom social distans blir omöjlig att upprätthålla, om
vi gör saker tillsammans kollektivt i tid och rum.
Ett exempel är små barn i förskolan, äldre barn går att styra vad
gäller social distans, men dessvärre inte mindre barn. Och det i sig
riskerar att bli en del av en hög allmän smittspridning.
Coronakommissionens slutsats vad gäller dödligheten i Sverige, är
att det var den höga allmänna smittspridningen som är
huvudorsaken.
Vårt förslag till utredning gäller möjligheten att i en kris kunna
strukturellt ändra barnomsorgen tillfälligt, sänka antalet barn på
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förskolan, och istället anställa ”dagmammor”, i syfte att just sänka
möjligheten för fortsatt spridning av virus – med en
naturvetenskaplig terminologi sänka det så kallade R-talet, som
beskriver hur hög den allmänna smittspridningen de facto är.
Ett tänkt scenario är att man halverar antalet barn i förskolan på
detta sätt, och varje lokalt nyanställd dagmamma då tar hand om två
barn per person. Syftet är inte att förskolepersonal ska sägas upp
under denna tillfälliga lösning. För det som också händer i en
allvarlig pandemi är att arbetslösheten ökar, och tanken med detta
förslag är att förvaltningen som en arbetsmarknadsåtgärd också
anställer arbetslösa lokalt och tillfälligt i syfte att agera som
dagmammor. Dagmamma är det etablerade begreppet, men vi vill
här poängtera att dessa tjänster givetvis är öppna för båda könen.
Denna utredning vi yrkar bifall på, är givetvis inom ett område där
vi i dagsläget inte har expertisen eller kunskapen inom ramen för
förvaltningen, men likväl anser vi den vara nödvändig och
angelägen. Vi ser framför oss en utredning som inhämtar mer
kunskap från andra myndigheter, som till exempel
Folkhälsomyndigheten, men även andra. Vi tror att ledorden i denna
utredning bör handla om R-talet, kluster, syskon som får vara hos
samma dagmamma, allmän smittspridning. Ledorden är också
social distans, och hur strukturella förändringar möjliggör
upprätthållandet av social distans.
Tanken med utredningen är också att i förlängningen bör det finnas
en lokal krisplan som omfattar förvaltningens samtliga
ansvarsområden, och denna utredning om klusterbaserad
barnomsorg bör ingå i den som underlag.
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Då inga övriga frågor anmäldes avslutade ordförande Johan Kling
(C) sammanträdet kl 18.40.

