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§ 11
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 3 juni 2021.
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§ 12
Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkändes.
Tre övriga frågor anmäldes:
 Skuldsatta - förskoleavgift, skrivelse från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande
 Bevakningsuppdrag - Sätra vårdcentral, Skrivelse från
Sverigedemokraterna
 Förbud mot slöjtvång, skrivelse från Sverigedemokraterna
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§ 13
Svar på medborgarförslag om önskemål att anlägga
någon form av utegym eller parkourträning på en del av
grusplanen utanför Ålgrytehallen
- svar på medborgarförslag
SKHLM 2021/30

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd som tar upp ett önskemål om att anlägga någon
form av utegym eller parkourträning på grusplanen vid
Ålgrytehallen i Bredäng.
Förvaltningen har inte möjlighet att göra någon investering på
grusplanen eftersom den ligger på privat fastighetsmark.
Förvaltningen föreslår att få i uppdrag av nämnden att utreda
lämplig parkmark nära bebyggt område för ett nytt utegym och/eller
parkourbana i Bredäng. Utredningen ska även innehålla en
jämställdhetsanalys så att föreslagen anläggning blir tillgängligt för
de målgrupper som i lägre grad upplever trygghet på befintliga
anläggningar i området.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/30-7 (Godkänd - R 1) Spontanidrott grusplan
Ålgrytehallen.
 SKHLM 2021/30-5 Spontanträning Bredäng maskat.
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§ 14
Svar på medborgarförslag om önskemål att renovera
"BOB-backen" vid Kulans lekplats i Sätra
- svar på medborgarförslag
SKHLM 2021/31

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd om att renovera rodelbanan vid Kulans parklek i
Sätra. Förvaltningen planerar att rensa rodelbanan i
medborgarförslaget kallat BOB-backe från vegetation för att den
ska återfå sin funktion. Åtgärden genomförs under året.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/31-7 (Godkänd - R 1) Renovera BOB-backen
i Sätra.
 SKHLM 2021/31-5 Medborgarförslag BOB-backen maskat.
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§ 15
Svar på medborgarförslag om att snygga till
gångtunnlarna i Skärholmsområdet med exempelvis
mosaik och återvunnet porslin
- svar på medborgarförslag
SKHLM 2020/804

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd som berör utsmyckning av gångtunnlar i
Skärholmsområdet.
Förvaltningen är positiv till förslaget om att utsmycka gångtunnlar i
Skärholmen. Förvaltningen föreslår att nämnden ger enheten för
stadsmiljö, civilsamhälle och kultur att under 2021 utreda
möjligheten att i samarbete med Stockholm konst och trafikkontoret
se över möjligheten att använda enprocenstregeln för att utsmycka
gångtunnlar i Skärholmen.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/804-10 (Godkänd - R 1) Kopia av Utsmycka
gångtunnlar.
 SKHLM 2020/804-6 Medborgarförslag gångtunnlar maskat.
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§ 16
Svar på medborgarförslag om önskemål om en
vuxenbassäng vid barnbassängen i Sätra Dal
- svar på medborgarförslag
SKHLM 2020/785

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag i form av en
namninsamling med 221 underskrifter till Skärholmens
stadsdelsnämnd som berör ett önskemål om en vuxenbassäng vid
plaskdammen vid Sätradalsbadet.
Förvaltningen föreslår att nämnden skickar vidare namninsamlingen
till Idrottsförvaltningen som underlag för de önskemål och behov
som finns i Sätra.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/785-9 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om
simbassäng i Sätradalsparken.
 SKHLM 2020/785-6 Medborgarförslag bassäng maskat.
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§ 17
Övervakningskamera vid Vårbergs centrums
återvinningsstation
- svar på tilläggsuppdrag från nämnden
SKHLM 2020/457

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens återkoppling på
tilläggsuppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Skärholmens stadsdelsnämnd tog den 15 juni 2020 emot ett
medborgarförslag om att installera övervakningskameror vid
återvinningsstationen nära Vårbergs centrum samt sätta upp skyltar
om vad som gäller på platsen.
Förvaltningens förslag till svar godkändes delvis med två
tilläggsuppdrag för att komma tillrätta med problemen runt
återvinningsstationen. Förvaltningen redogör i ärendet för det arbete
som gjorts och fortgår i samverkan med övriga aktörer på platsen
för att komma tillrätta med detta inom ramen för platssamverkan.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/457-10 (Godkänd - R 1)
Övervakningskameror vid återvinningsstation nära Vårbergs
centrum.
 SKHLM 2020/457-3 Medborgarförslag maskat.
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§ 18
Förvaltningen ges i uppdrag att se över situationen kring
stadsdelens badplatser inför sommaren 2021
- svar på skrivelse
SKHLM 2020/662

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar följande:
1. att delvis godkänna förvaltningens svar
2. att flytta containrar som står bredvid strandens lekplats till en
annan plats
3. att därutöver anföra
Det är positivt att en ordentlig insats för att förbättra situationen
kring stadsdelens badstränder planeras inför sommaren, speciellt då
antalet besökare även denna sommar uppskattas bli särskilt högt på
grund av pandemin.
Det är viktigt att trafikläget ses över så att räddningstjänstens
framkomlighet inte hindras. Vidare är kontroller av vattenkvaliteten
och arbete med att förbättra den oerhört viktigt, dels för badgäster
men framförallt för djur och natur. Stockholms kvalitet av
vattenförekomster är en del av stadens miljömål som faktiskt blivit
sämre de senaste åren. Det är också glädjande att städningen
planeras innefatta både daglig städning av stränderna och tömning
av papperskorgar. Några av containrarna som papperskorgarna töms
i står dock bredvid lekplatsen vilket gör att det luktar sopor där
barnen leker och gungar på stranden. Vid varmt sommarväder är
lukten extra stark. Därför föreslår vi att förvaltningen placerar
containrarna som står precis vid lekplatsen på en annan plats så att
barnen slipper leka i lukten av sopor.
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet i
Skärholmens stadsdelsnämnd lämnade den 27 augusti 2020 in en
skrivelse med förslag att se över möjligheterna att lösa trafik- och
parkeringskaoset i anslutning till områdets badplatser, utarbeta en
strategi för hantering av fåglar vid baden, genomföra regelbundna
kontroller gällande olovlig tältning och lösa hundar tillsammans
med polisen, sätta upp skyltar gällande regler vid baden, se över
uppsättning av toalettsitsar i toaletterna vid baden samt prioritera
städning av hela strandområdet och inte endast tömning av
papperskorgar.
Förvaltningen föreslår en rad åtgärder och hänvisar till kommande
beslut i trafiknämnd och kommunfullmäktige angående frågan om
trafiksituationen vid badplatserna.
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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 Socialdemokraternas,
Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs, som sitt
ersättaryttrande, förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
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Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/662-3 (Godkänd - R 1) Situationen kring
stadsdelens badplatser.
 SKHLM 2020/662-1 Skrivelse; Situationen kring stadsdelens
badplatser.
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§ 19
Under Bredängs tunnelbanestation
- svar på skrivelse
SKHLM 2021/163

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet i
Skärholmens stadsdelsnämnd lämnade den 18 februari 2021 in en
skrivelse med förslaget att förvaltningen i samarbete med berörda
parter utreder möjligheterna att omplacera sandfånget under
tunnelbanebron vid Bredängs centrum.
Förvaltningen kommer att leta upp en lämpligare plats och flytta
sandfånget dit så snart som möjlig samt återställa ytan och
närliggande parkväg.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/163-3 (Godkänd - R 1) Under Bredängs
tunnelbanestation.
 SKHLM 2021/163-1 Skrivelse; Under Bredängs
tunnelbanestation.
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§ 20
Trygghet och tillhörighet genom kulturhistorisk
förankring
- svar på skrivelse
SKHLM 2021/166

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Den 18 februari 2021 lämnade Vänsterpartiet, Socialdemokraterna
och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande, i Skärholmens
stadsdelsnämnd in en skrivelse med förslag att inkludera
information om migration och interkulturalitet i kulturhistoriska
skyltar i Sätraskogen.
Förvaltningen föreslår att det historiska skyltprogrammet som är
under framtagande kompletteras med informationsskyltar kring
Vårbyskatten och Fornborgen vid Skärholmens gård.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Särskilt uttalande
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga.
Bilaga
Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna.
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Bilaga, särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-05-27
Dnr. SKHLM 2021/166
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Särskilt uttalande – Trygghet och tillhörighet genom kulturhistorisk
förankring
Vi vill tacka förvaltningen för det utmärkta svaret, och vi instämmer
i synnerhet i det förvaltningen betonar. Att utformningen av skyltar
vad gäller innehåll på texter ska tas fram av sakkunniga. Vi är starkt
förankrade i vår gemensamma historia, och vi förlitar oss på att
korrekt utformade skyltar vad gäller historik också kommer belysa
svensk historia. Den lyfter vi gärna fram.
Vi är något förvånade av att S, V och Fi gått fram med denna
skrivelse, där utgångspunkten är att trygghet och förankring ska
komma av en eventuell koppling till religionen, islam, i en mer än
tusen år gammal fornborg. Det är ytterst långsökt.
Vi tror att något helt annat ger förankring och trygghet. Lokalt tror
vi mer på att social gemenskap, upplevelsen av denna sociala
gemenskap, också ger den lokala förankringen. Vi tror att det är i
det levande vi ska söka tryggheten i vår samtid, inte bland de döda i
en gammal fornborg.
Skärholmen är ett mångetniskt område med kanske 100 olika
nationaliteter, att försöka krysta fram eventuella kopplingar till
varje bakgrundsland, eller olika religioner, tror vi är en helt omöjlig
uppgift. Och går man den vägen kommer man hela tiden att behöva
parera, för mest troligt kommer någon grupp att glömmas bort. För
oss Sverigedemokrater är denna fråga tämligen enkel. Sverige är nu
den större ödesgemenskap som råder, och för oss som
kulturnationalister är det i nationen vi måste söka gemenskapen och
tryggheten. På det lokala planet är det stark social gemenskap som
vi bör söka helt oavsett vilken bakgrund någon råkar ha.
Vi tror också på politiken som en förenande kraft, men att det i så
fall kräver att fokus ligger på det gemensamma. Andra religiösa
grupper har tidigare blivit del av Sverige genom tidslånga processer.
Men vägen dit har också kantats av fokus på det gemensamma, vi
tror inte att gemenskap kan byggas upp på olikheterna som
existerar. Vi noterar att vad gäller muslimer så tycks det
vänsterliberala narrativet idag vara det motsatta, att förankringen
ska uppnås genom att tvärtom betona den religiösa olikheten. Vi
tror att en sådan politisk linje kommer ge upphov till mycket
negativa konsekvenser. Muslimer är ingen homogen grupp från ett
specifikt land. Men de grupper som ett sådant vänsterliberalt
narrativ kommer aktivera är de som främst ser religionen i detta fall
islam som ett samhällsmål i sig. De grupper bland muslimer som
mer ser religionen som något privat kommer i stället att fjärma sig
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från politiken. Vi tror att med en mer neutral hållning vad gäller en
specifik religion kan man aktivera även invandrare bland muslimer
som har ett bredare perspektiv på samhället och politiken.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/166-3 (Godkänd - R 2) Trygghet och
tillhörighet genom kulturhistorisk förankring.
 SKHLM 2021/166-1 Skrivelse; Trygghet och tillhörighet
genom kulturhistorisk förankring.
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§ 21
Våld i hemmet - permanenta anslag
- svar på skrivelse
SKHLM 2021/168

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har i en skrivelse föreslagit att ge
förvaltningen i uppdrag att göra en hemställan till
Stockholm Stadshus AB om att lokalt i Skärholmen sätta upp
information om kontaktuppgifter till Relationsvåldscentrum sydväst
och till polisen vid förekomst av våld i hemmet i de kommunala
bostadsbolagens trapphus. Samt att om eventuella utskick till
hushåll i stadsdelsnämndsområdet samordnas.
Förvaltningen anser att skrivelsens innehåll och det som efterfrågas
tillgodoses genom redan genomförda och pågående kampanjer om
våld i nära relation som genomförs centralt av Socialförvaltningen.
Förvaltningen vill även påpeka att informationsblad som skickas till
hushållens brevlådor kan öka sårbarheten och innebära en risk för
den som är våldsutsatt och lever tillsammans med våldsutövaren.
Av detta skäl avråder förvaltningen från att göra eventuella utskick
till alla hem i stadsdelsnämndsområdet
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Särskilt uttalande
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga.
Bilaga
Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna.
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Bilaga, särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-05-27
Dnr. SKHLM 2021/168 Dnr. SKHLM 2021/167
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Särskilt uttalande – Våld i hemmet
Vi vill tacka förvaltningen för båda svaren i ärende 21 och 22. Vi
ser det som tillfredställande att förvaltningen ändrat rutiner inom
ramen för samverkansavtalet med polisen. Och att frågan om våld i
hemmet därmed fått en högre prioritet.
Vi är också positiva till det privata initiativ som SKAFAST tagit,
med nya informationskampanjer kring våld i hemmet som flertalet
fastighetsägare ansluter sig till. Vår skrivelse var givetvis en
uppmaning om att förvaltningen ska agera, men om andemeningen i
skrivelserna uppfylls genom andras agerande är vi naturligtvis nöjda
med utvecklingen.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/168-3 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse
gällande fasta anslag till samtliga hushåll om information vid
våld i nära relation.
 SKHLM 2021/168-1 Skrivelse; Våld i hemmet - permanenta
anslag.
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§ 22
Våld i hemmet - utskick till alla hem i Skärholmen
- svar på skrivelse
SKHLM 2021/167

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram ett
lämpligt underlag om ett utskick till alla hem med information om
vart man kan vända sig om man utsätts för våld i hemmet.
För att ta fram ett lämpligt underlag behöver förvaltningen skapa ett
sådant material vilket kan innebära ökade kostnader.
Informationsblad som skickas till hushållens brevlådor kan vidare
öka sårbarheten och innebära en risk för den som är våldsutsatt och
lever tillsammans med våldsutövaren. Av detta skäl avråder
förvaltningen från att göra eventuella utskick till alla hem i
stadsdelsnämndsområdet.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Särskilt uttalande
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga.
Bilaga
Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna.
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Bilaga, särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-05-27
Dnr. SKHLM 2021/168 Dnr. SKHLM 2021/167
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Särskilt uttalande – Våld i hemmet
Vi vill tacka förvaltningen för båda svaren i ärende 21 och 22. Vi
ser det som tillfredställande att förvaltningen ändrat rutiner inom
ramen för samverkansavtalet med polisen. Och att frågan om våld i
hemmet därmed fått en högre prioritet.
Vi är också positiva till det privata initiativ som SKAFAST tagit,
med nya informationskampanjer kring våld i hemmet som flertalet
fastighetsägare ansluter sig till. Vår skrivelse var givetvis en
uppmaning om att förvaltningen ska agera, men om andemeningen i
skrivelserna uppfylls genom andras agerande är vi naturligtvis nöjda
med utvecklingen.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/167-3 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse.
 SKHLM 2021/167-1 Skrivelse; Våld i hemmet - utskick till
alla hem i Skärholmen.
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§ 23
Översyn av motionsspåret Sätra/Skärholmen
- svar på skrivelse
SKHLM 2021/105

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Skärholmens stadsdelsnämnd lämnade den
28 januari 2021 in en skrivelse med förslag att se över möjligheten
att anlägga ledstänger vid två branta partier i sydvästra delen av
Skärholmsspåret.
Förvaltningen har diskuterat förslaget med rådet för
funktionshindersfrågor som menar att åtgärderna som föreslås i
skrivelsen inte kommer tillgängliggöra denna sträcka för
funktionshindrade då den ändå är för brant. Rådet menar att det är
viktigare att prioritera den planerade anläggningen av bänkar och
annan utrustning längs promenadstråk med planare topografi för att
underlätta för pauser och vila. Förvaltningen föreslår därmed att
förslaget avslås och att förvaltningen istället, i samarbete med rådet
för funktionshindersfrågor, tar fram förslag på ytterligare
tillgänglighetsåtgärder i naturreservatet i samband med
verksamhetsplanen för 2022.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/105-3 (Godkänd - R 1) Översyn av
motionsspåret Sätra/Skärholmen.
 SKHLM 2021/105-1 Skrivelse; Översyn av motionsspåret
Sätra/Skärholmen.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 6/2021
Sida 21 (56)
2021-05-27

§ 24
Genomför en ny informationskampanj om våld i nära
relationer nu när smittspridningen återigen ökar
- svar på skrivelse
SKHLM 2020/306

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en ny
informationskampanj om våld i nära relationer. Den nya kampanjen
ska även utformas på ett sätt som når samtliga hushåll i stadsdelen.
Den föregående informationskampanjen initierades och
genomfördes på initiativ av Skärholmens Fastighetsägare,
SKAFAST. Förvaltningen anser att skrivelsens innehåll och det
som efterfrågas tillgodoses genom redan genomförda och pågående
kampanjer/insatser om våld i nära relation. För att göra en egen
kampanj som når ut till samtliga hushåll behöver förvaltningen
skapa ett sådant material vilket kan innebära ökade kostnader.
Informationsblad som skickas till hushållens brevlådor kan även
öka sårbarheten och innebära en risk för den som är våldsutsatt och
lever tillsammans med våldsutövaren. Av detta skäl avråder
förvaltningen från att göra eventuella utskick till alla hem i
stadsdelsnämndsområdet.
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.
2021-05-27
Genomför en ny informationskampanj om våld i nära relationer nu
när smittspridningen återigen ökar
Dnr SKHLM 2020/306
Salar Rashid m. fl. (S)
Anna Laine m. fl. (V)
Sara Soumah (Fi) EY
Särskilt uttalande
Det är glädjande att förvaltningen instämmer i att
informationskampanjer överlag bedöms vara effektiva för att nå
våldsutsatta. Vi tycker också att alla genomförda, och pågående,
kampanjer om våld i nära relation är viktiga. Men vår inställning är
också att det behövs göras mer. Bara under de senaste månaderna
har fem kvinnor mördats av män runt om i Sverige. Under 2020
polisanmälde nästan 9000 kvinnor våld i nära relation. Dessa siffror
bekräftar att vi inte kan nöja oss med att hoppas på att pågående
kampanjer räcker, eller hänvisa till ökade kostnader som en
anledning till att staden inte kan initiera fler.
Om det grönblåa styret menar allvar med att man vill stoppa mäns
våld mot kvinnor, krävs det att viljan finns att prioritera frågan
genom ökade resurser. En informationskampanj direkt riktad till
våldsutsatta i hemmet, kan rädda liv. All statistik visar att hemmet
fortfarande är den farligaste platsen för en kvinna att vistas på.
Därför bör också en del av arbetet riktas direkt dit. De senaste året
har kvinno- och tjejjourer larmat om konsekvenserna för vad
covidpandemin innebär för de kvinnor och barn som befinner sig i
en våldsam relation samtidigt som de tvingas isolera sig och
hänvisas till hemmet. Skärholmen har mer inrapporterat våld i nära
relationer än resten av staden och därför krävs riktade, extra
insatser. Det är viktigt att samtliga hushåll i Skärholmen nås och
därför bör stadsdelen skapa en egen kampanj. Det är såklart av
största vikt att informationsmaterial som läggs i brevlådorna är
utformat på ett sätt så att det inte ökar sårbarheten hos offer för våld
i hemmet. Detta får inte bli en kostnadsfråga.
Det är därför anmärkningsvärt att styrets i Stockholm inte väljer att
sätta frågan om mäns våld mot kvinnor högst upp på den politiska
dagordningen. Vi kan inte nöja oss med de kampanjer som finns
eller det arbete som görs.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/306-11 (Godkänd - R 1) Genomför
informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän.
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SKHLM 2020/306-9 Beslut: genomför en ny
informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän
SKHLM 2020/306-2 Svar på skrivelsen.
SKHLM 2020/306-7 Svar på skrivelsen.
SKHLM 2020/306-8 §18 den 12 november 2020,
Skärholmens stadsdelsnämnd Genomför
informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän
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§ 25
Tertialrapport 1, 2021
- beslutsärende, omedelbar justering
SKHLM 2021/368

Beslut
1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förslag till tertialrapport 1 inklusive bilagor och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Skärholmens stadsdelsnämnd begär budgetjustering om
medel för Stockholm vid vatten med 1,175 mnkr
(investering).
3. Skärholmens stadsdelsnämnd begär budgetjustering om
medel för Delegationen mot segregation med 2,5 mnkr
(drift).
4. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om medel från
kompetensutvecklingssatsningen inom förskolan
avseende språkutveckling på arbetsplatsen 0,54 mnkr.
5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning av ärendet
Skärholmens stadsdelsförvaltning bedömer att nämnden bidrar till
att uppnå
kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att arbetet, trots
pandemin av covid-19, i stort pågår i enlighet med
verksamhetsplan.
En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål
kommer uppfyllas helt.
Bedömningen grundar sig på att förvaltningen bedömer att tre av
kommunfullmäktiges fem
mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas helt och två
kommer uppfyllas delvis.
En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål
kommer uppfyllas helt.
Bedömningen grundar sig på att förvaltningen bedömer att fyra av
kommunfullmäktiges fem
mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas helt och ett kommer
uppfyllas delvis.
En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
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Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål
kommer uppfyllas helt.
Bedömningen grundar sig på att förvaltningen bedömer att bägge
kommunfullmäktiges mål
för verksamhetsområdet kommer uppfyllas helt.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut samt till förslaget om omedelbar justering 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.
2021-05-27
Tertialrapport Tertial 1 2021 för Skärholmens stadsdelsnämnd
Dnr: SKHLM 2021/368
Salar Rashid m.fl. (S)
Anna Laine m.fl. (V)
Sara Soumha (FI) EY
Särskilt uttalande
År 2021 kommer bli året då Stockholm måste starta om. I ärendet
gällande kommunstyrelsens årsredovisning 2020 med uppföljning
av budget för Stockholms Stad samt årsredovisningen för
Skärholmen, men kanske ännu mer i verkligheten, kan man både se
och utläsa hur vår stad och vår stadsdel har drabbats av pandemin
och hur stort behovet av återstart är.
Påverkan på liv och hälsa är förstås mest uppenbar. Alltför många i
vår stad och vårt stadsdelsområde har drabbats av allvarlig sjukdom
och död. Coronakommissionen har redovisat den kraftiga
överdödligheten i Stockholms äldreomsorg jämfört med
motsvarande verksamheter i övriga delar av landet. Anställda i
omsorgen drabbades också till följd av den otillräckliga beredskap
som fanns både när det gällde skyddsutrustning, anställningsvillkor
och organisation inom äldreomsorgen. Att ansvarig nämnd,
äldrenämnden, anser sig ha helt uppfyllt målet om trygghet för
Stockholms äldre under år 2020 visar på en skrämmande brist på
självinsikt och indikerar en kommande avsaknad av nödvändiga
insatser.
Men påverkan begränsar sig inte till omsorgen och de som drabbats
av sjukdomen.
På en rad områden påverkas vår stad och vi stockholmare. Eleverna
i Stockholms skolor som drabbas av distansundervisningens
begränsningar. De alltfler som är utsatta för våld i nära relationer
och som isoleras allt mer från omvärlden. De många arbetslösa som
fått lämna ett arbete som inte längre finns kvar. Det lilla företaget
eller den lilla föreningen som tvingats stänga ner verksamheter. De
ungdomar som vill söka en första egen bostad men som möts av allt
färre nyproducerade bostäder. Kulturarbetaren som blivit av med
sitt arbete och som inte sett en krona i ökat kulturstöd i Stockholm.
Listan kan göras längre.
Stockholm och stockholmarna har drabbats av pandemin – både sett
till hälsa och till möjligheter.
Stockholm och Skärholmen behöver inte ett till förlorat år
Vi agerar eftersom den politiska majoriteten inte gör det. Under
föregående år föreslog vi vid flera tillfällen att statsbidrag skulle
fördelas ut till verksamheterna för att ge dem bättre förutsättningar
att möta pandemins effekter. Vid samtliga tillfällen valde det
moderata finansborgarrådet att avslå det.
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Idag vet vi resultatet – ett överskott på närmare fem miljarder
kronor – samtidigt som många av stadens verksamheter gått på
knäna och medarbetare fått otillräckliga förutsättningar. Idag vet vi
att oppositionen hade rätt och finansborgarrådet hade fel.
Det kan framstå som god budgethållning att göra stora överskott.
Att göra överdrivet stora överskott för att man inte har koll på
ekonomin och som istället hade kunnat användas till den
återhämtning som så innerligt hade behövts är dock att göra fel.
På samma sätt avfärdades oppositionens krav på insatser för att
stödja företag, idrottsrörelsen, civila samhället och kultursektorn för
att därigenom motverka ökad arbetslöshet. Finansborgarrådet
hävdade då att ”Angående oppositionens förslag om en
handlingsplan för att stödja företag, idrottsrörelsen, civila samhället,
kulturinstitutioner samt för att motverka ökad arbetslöshet kan jag
bara konstatera att stadens krisledningsnämnd har beslutat om ett
flertal åtgärder i syfte att stödja just bland annat idrottsrörelsen,
civila samhället, kulturinstitutioner samt för att motverka ökad
arbetslöshet.”
Budskapet att tillräckligt gjordes kom senare att prägla resten av år
2020. Ökade statsbidrag (som uppgick till mer än 2,5 miljarder
kronor) fördelades inte i någon del ut till välfärdsverksamheterna
och inga nya tillräckliga insatser vidtogs för att bekämpa
arbetslösheten. Resultatet ser vi i bokslutet för år 2020.
Hindra att klyftorna grundas redan i förskolan
Stadsledningskontoret konstaterar i sin redovisning att
inskrivningsgraden i förskolan skiljer sig kraftigt åt mellan
stadsdelarna. Utfallet varierar från 84,2 till 97,6 procent och inom
flera stadsdelar finns det ännu större variationer.
Det innebär att i många områden där behovet av pedagogisk
verksamhet och lärande är som störst deltar lägst antal barn. Det
finns anledning att tro att denna utveckling förstärkts det senaste
året även om det inte redovisas i årsredovisningen. Alla våra partier
föreslog i våra budgetar ett förstärkt anslag för
introduktionsförskolor. Väl så viktigt är dock att stärka den
generella schablonen. Tre år i rad har den grönblå majoriteten
beslutat om en uppräkning klart under pris- och löneökningar vilket
tvingat fram tydliga sparkrav. Sparkrav minskar sannolikt
förtroendet för förskolan som mest i grupper som redan har ett lågt
förtroende för verksamheten. När den grönblå majoriteten nu
fördelar statsbidragen från regeringen höjer man schablonen till
förskolan med drygt 0,2 procent. Det är i grunden otillräckligt och
vi föreslår en schablonhöjning med 1,0 procent därutöver (vilket
givet halvårseffekt i praktiken innebär 2,0%). Det ger bättre
förutsättningar för barn i förskolan och ger utrymme att nå fler barn
men det innebär också att de barnskötare och förskollärare som
gjort en heroisk insats under pandemin kan få bättre villkor och
förutsättningar.
Ökade möjligheter till tryggt boende för äldre
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Riksdag och regering vill att fler äldre ska få tillgång till anpassade
boenden snabbare och kommer därför utöka investeringsstödet för
äldrebostäder. Det är bra eftersom det blir alltfler äldre under
perioden fram till år 2040. Det är därför vi motsatt oss både de
nedläggningar som genomförts av den grönblåa majoriteten i
Stockholm och föreslagit att Micasa ska planera för en större andel
av det tillkommande behovet.
Idag varnar flera stadsdelsnämnder för en ökad brist. Fram till år
2040 finns det behov av 1 500 ytterligare platser bara i city. Och det
förutsätter ändå ett minskat nyttjande. Kommer lika stor andel av de
som är äldre än 85 behöva en plats som idag är bristen 2 400
platser. Den blågröna majoriteten har i dagsläget konkreta planer på
60 platser. Det visar faran i att av ideologiska skäl vilja privatisera
en större andel av ansvaret för äldrebostäder. Vi föreslår därför att
Micasa åter ges ett ansvar som säkerställer att tillräckligt med
särskilda boenden byggs och att ett moratorium för nedläggning av
fungerande äldreboenden införs om det inte finns synnerliga skäl
för motsatsen.
Färre otrygga anställningar och ökad personalkontinuitet inom
äldreomsorgen
Vi måste få ned andelen timanställningar och tidsbegränsade
anställningar genom att omvandla dem till tillsvidareanställningar.
Därför ska beslutet som togs av äldrenämndens grönblå majoritet
våren 2020 om sänkta krav på fasta anställningar gentemot
upphandlad hemtjänst rivas upp. Därför ska också de medel som
staten beslutat om (minst 167 mnkr) fördelas ut till verksamheterna
tillsammans med krav på en plan för att minst 90 procent av de
anställda i olika yrkeskategorier i äldreomsorgen ska vara fast
anställda och anställda på heltid. Samma krav ska ställas på privat
upphandlad verksamhet.
Ett förstärkt kulturstöd ger Stockholm liv och återstart
Vi föreslår att det krisstöd som borde ha införts när pandemin
började nu istället införs som ett förstärkt kulturstöd för att säkra en
återstart av Stockholm. Teater, musik och litteratur är bara några
verksamheter som kan göra vår stad mer levande. Vi vill ge dessa
verksamheter chansen att starta upp och sysselsätta fler. Utöver att
ha ett starkt värde i sig är de också viktiga delar i att rehabilitera
stadens roll som besöksmål och bidrar därmed till hela
besöksnäringens återhämtning.
I detta återhämtningsprogram föreslår vi därför att kulturnämnden
ges ett ökat anslag om 25 mnkr att användas till ett förstärkt
kulturstöd under år 2021. Nämnden ska också kunna initiera egna
verksamheter som syftar till att stärka kulturens roll i återstarten av
Stockholm.
Säkra överlevnaden av mötesplatser
När samhället öppnar upp är mötet mellan människor och tilliten
som mötet skapar helt centralt för att skapa ett Stockholm som
växer och utvecklas. Vår stad behöver säkra goda förutsättningar för
mötet människor emellan. Därför borde staden återuppta arbetet
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med att skapa fler mötesplatser. De insatser som startades förra
mandatperioden för att öppna upp fler skollokaler som möteslokaler
hade avstannat redan innan pandemin. Till det riskerar nu komma
att flera samlingslokalsföreningar signalerar stora svårigheter att få
ekonomin att gå runt. Kulturnämnden bör ges ett särskilt anslag för
att kunna stödja dessa föreningar.
Även det offentliga rummet har under pandemin blivit en allt
viktigare mötesplats. Årsredovisningen pekar på det hårdare trycket
på parker och torg. Vi föreslår att stadsdelsnämnderna ges ett ökat
anslag för stadsmiljöarbetet för att säkra att Stockholm blir en ren
och fin stad som vi kan vara stolta över. Vi förvånas över att det i
den borgerliga majoritetens förslag till årsredovisning inte finns
förslag på ett sådant stöd när problembilden är väl dokumenterad.
Ett förstärkt kulturstöd ger Stockholm liv och återstart
Vi föreslår att det krisstöd som borde ha införts när pandemin
började nu istället införs som ett förstärkt kulturstöd för att säkra en
återstart av Stockholm. Teater, musik och litteratur är bara några
verksamheter som kan göra vår stad mer levande. Vi vill ge dessa
verksamheter chansen att starta upp och sysselsätta fler. Utöver att
ha ett starkt värde i sig är de också viktiga delar i att rehabilitera
stadens roll som besöksmål och bidrar därmed till hela
besöksnäringens återhämtning.
I detta återhämtningsprogram föreslår vi därför att kulturnämnden
ges ett ökat anslag om 25 mnkr att användas till ett förstärkt
kulturstöd under år 2021. Nämnden ska också kunna initiera egna
verksamheter som syftar till att stärka kulturens roll i återstarten av
Stockholm.
Handlingar i ärendet
 478406 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 1 - Skärholmens
stadsdelsnämnd - inskickad SLK
 478402 Bilaga 01 - SDN24_T1 2021
 478381 Bilaga 02 - Ansökan Delmos
 478384 Bilaga 03 - Ansökan om
kompetensutvecklingssatsning
 478383 Bilaga 04 - Handlingsplan VBE 2021
 478404 Bilaga 05 - Uppföljning Klimatinvestering - Utbyte
till eldrivna arbetsmaskiner
 478403 Bilaga 06 - Uppföljning Klimatinvestering Växtbäddar med biokol fas2 Sätradalsparken
 478385 Bilaga 07 - Slutrapport Klimatinvestering
 478379 Bilaga 08 - Sammanställning av synpunkter och
klagomål, 2021 tertial 1
 478380 Bilaga 09 - Sammanställning av synpunkter och
klagomål 2020 åtgärdade
 478382 Bilaga 10 - Sammanställning av synpunkter och
klagomål 2019 åtgärdade
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§ 26
Uppdrag att utreda möjligheter att sända nämndens
sammanträden digitalt och att medborgare ska kunna
delta i en allmänhetens frågestund digitalt
- belsutsärende
SKHLM 2020/835

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på nämndens uppdrag till förvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 10 december beslutade
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med SLK
utreda möjligheten att sända nämndens öppna sammanträden och
allmänhetens frågestund digitalt.
Förvaltningen har köpt in nödvändiga digitala verktyg (ny
högtalare, kamera och förlängningssladdar, för att kunna
genomföra digitala nämndsammanträden. Det är också möjligt för
allmänheten att kunna titta på stadsdelsnämndens möten digitalt.
Förvaltningen testade alla tekniska moment och direktsände
sammanträdet i mars 2021. Sändningen fungerade bra, men utifrån
nämndens önskemål har förvaltningen beställt offert på kamera som
går att koppla ihop med högtalare och projektor. Detta för att kunna
få alla närvarande, såväl de som är i sammanträdesrummet som de
som deltar digitalt, att synas på bild. Nämnden önskade även att
exempelvis en Power Point presentation ska kunna synas i
sändning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/835-9 (Godkänd - R 1) Sända nämndens
öppna sammanträde och allmänhetens frågestund digitalt.
 SKHLM 2020/835-7 §25 den 10 december 2020,
Skärholmens stadsdelsnämnd Förslag på
sammanträdesdatum för nämnden år 2021
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§ 27
Lex Sarah-utredare i Skärholmens stadsdelsnämnd
- beslutsärende
SKHLM 2021/313

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att utse Marleine Daviell till lex
Sarahutredare.
Sammanfattning av ärendet
För att möjliggöra att lex Sarah-utredningarna görs skyndsamt krävs
att förvaltningen har tillräckligt många lex Sarah-utredare.
Förvaltningen föreslår att utöver redan utsedda utredare av lex
Sarah även utse Marleine Daviell till lex Sarah-utredare. Uppgifter
innebär att ta emot rapporter och utreda händelser om
missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden i de
verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen och lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/313-2 (Godkänd - R 1) Lex Sarah-ansvariga i
Skärholmens stadsdelsnämnd.
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§ 28
Beslut om föreningsbidrag 2021
- belsutsärende
SKHLM 2021/251

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar om fördelning av föreningsbidrag enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Föreningar med verksamhet i Skärholmens stadsdelsnämndsområde
kan enligt nämndens riktlinjer för föreningsbidrag ansöka om upp
till 10 000 kronor för en eller flera aktiviteter årligen. Aktiviteter
som riktar sig till nyanländas etablering i samhället och/eller till att
stärka flickor och kvinnors möjlighet till organisering och att ta
plats i det offentliga rummet ska enligt riktlinjerna prioriteras.
Förvaltningens totala budget för 2021 års föreningsbidrag uppgår
till 125 000 kronor. I samband med årets utlysning fick
förvaltningen in 17 ansökningar som uppgick till en summa av totalt
161 300 kr.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/251-2 (Godkänd - R 1) Föreningsbidrag 2021.
 SKHLM 2021/251-3 Inkomna ansökningar 2021.
 SKHLM 2021/251-4 Riktlinjer för föreningsbidrag 2021.
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§ 29
Trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022
- beslutsärende, omedelbar justering
SKHLM 2021/220

Beslut
1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att delvis bifalla
förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra:
Varje år skickar Region Stockholms ut en kollektivtrafiksremiss till
samtliga stadsdelsnämnder och vissa facknämnder för synpunkter.
Från Skärholmens stadsdelsnämnd vet vi att kollektivtrafiken är en
viktig del i människors vardag och den måste fungera smidigt,
oavsett var i Stockholm du bor. I vår dialog med förvaltningen i
Skärholmen valt att slå vakt om några viktiga saker i förslaget till
svar på remiss som kommer behandlas på stadsdelsnämndens möte i
maj.
Vi söker stora medel från Stockholm vid vatten för att stärka
Sätraskogen och vår strandlinje som besökspunkt och i samarbete
med lokala föreningar satsar vi stort på att göra vår stadsdel mer
attraktiv.
Satsningarna syftar både till en platsaktivering för att öka
tryggheten, och förväntas också innebära en avsevärd förstärkning
av strandlinjen som målpunkt under hela året och erbjuda våra
invånare såväl rekreativa värden som goda förutsättningar för stärkt
gemenskap på platsen och invånare emellan.
När vi nu svarar på remissen vill vi uppmana att regionens
tjänstemän och politiker att hjälpa oss att utveckla 127-området
ytterligare och vi vill därför trycka på tre saker i svaret på remissen.
Båtlinje 89 som går mellan Klara Mälarstrand – Tappström är här
för att stanna och dessutom föreslås att utredas med stopp i Gamla
stan. Det verkar de flesta vara överens om. Vi i den grönblå
majoriteten tycker att den även ska stanna i Skärholmen, förslagsvis
vid bryggan vid Mälarhöjdsbadet. Detta skulle inte bara möjliggöra
för våra invånare att pendla till stan och arbete, det skulle också ge
stadens och Ekerös invånare en ny och smidig väg till Skärholmen.
De nya båtarna tillåter även cyklar, vilket skulle underlätta för
många cykelpendlare att kunna delvis cykelpendla utan att behöva
cykla hela vägen. Ett båtstopp skulle även det stärka attraktiviteten
för målpunkten Sätraskogens naturreservat. Om båten i framtiden
angör vår stadsdel ser vi att kvällsturer självklart ska bli kvar.
Buss 135, mellan Mälarhöjden och Vårberg, linjesträckning bör ses
över och förstärkas. Under sommaren vill vi be
Stockholmsregionens trafikförvaltning att se över möjligheten för
bussen att göra extrastopp vid Sätrastrandsbadet. Vägen ner till
badet från busshållplatsen är besvärlig att ta sig fram på för våra
äldsta medborgare. Det kan även vara problematiskt att ta sig fram
om man har en funktionsvariation. Alla ska kunna bada och att göra
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extrastopp vid Sätrastrandbadet är att tillgängliggöra badet för fler
när vi nu gör satsningar för att göra vår strandlinje ännu mer
attraktiv som besökspunkt. En extra hållplats vid Sätra ridskola
eftersom det i dagsläget är långt att gå från kollektivtrafik. Sätra
ridskola används främst av unga tjejer och deras trygghet skulle öka
markant om det gick att åka buss istället för att gå till ridskolan.
Dessutom bör kvällstidstabellen ses över för att skapa smidigare
avgångar för människor som jobbar sena kvällar och därmed ska
slippa gå hem i mörkret. Senare avgångar vore en viktig del i vårt
trygghetsarbete.
Tunnelbanans linje 13 är underdimensionerad och i rusningstrafiken
är vagnarna, i normalläge, ofta fulla redan i Sätra/Bredäng och
resenärerna tvingas stå upp, vid Aspudden påminner situationen för
resenärerna om packade sillar. Med de nya tunnelbanevagnarna
kommer antalet sittplatser dessutom att minska dramatiskt. För att
inte folk ska tvingas stå vill vi att SL ser över möjligheten till tätare
trafik i rusningstrafiken från Norsborg/Alby. Är detta inte möjligt
bör man se över möjligheten att de extraavgångar i rusningstrafiken
som idag vänder i Liljeholmen/Telefonplan på linje 14 istället går
till Sätra eller Alby och vänder där.
Avslutningsvis vill vi från Skärholmens stadsdelsnämnd poängtera
att den regionala utvecklingsplanen pekar ut Skärholmen
tillsammans med Kungens kurva som en viktig del i
Stockholmsregionens fortsatta utveckling. För at Fokus Skärholmen
ska blir riktigt bra måste mycket fungera, en väl fungerande
kollektivtrafik är en alla dessa delar.
Tillsammans bygger vi ett Skärholmen för framtiden!
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Trafikförvaltningens underlag med förslag på förändringar i
SLtrafiken
inför tidtabellsskifte i december 2021 är på remiss.
Stadsdelsnämndsområdet berörs av förslagen gällande busslinjer
710 och 740 samt anpassning av nya fordon på röda linjen.
Förvaltningen efterfrågar bussförbindelse till Mälarhöjdens
ridskola, flytt av hållplats närmare ridskolan samt förbindelse till
Sätrastrandsbadet. Att pendlingsbåtslinje 89 har ett stopp vid kajen
vid Mälarhöjdsbadet efterfrågas under sommarsäsongen.
Förslag till beslut
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet, ett förslag till beslut
enligt bilaga.
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler att Socialdemokraterna
ansluter till Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiets förslag till beslut.
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Ledamoten Anna Laine (V) anmäler att Socialdemokraterna
ansluter till Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiets förslag till beslut.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Socialdemokraterna
ansluter till Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiets förslag till beslut.
Ersättaren Sara Soumah (Fi) anmäler att Socialdemokraterna
ansluter till Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiets förslag till beslut, som sitt ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på Skärholmens stadsdelsnämnds
förslag till beslut samt på förslaget om omedelbar justering och hör
enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Förslag till beslut, stadsdelsnämnden
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Bilaga, förslag till beslut, stadsdelsnämnden
Skärholmens stadsdelsnämnd
2021-05-27
Förslag till beslut, Skärholmens stadsdelsnämnd
Remiss: Trafikförändringar i SL trafiken
Förslag till beslut
- Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
- Att därutöver anföra
Varje år skickar Region Stockholms ut en kollektivtrafiksremiss till
samtliga stadsdelsnämnder och vissa facknämnder för synpunkter.
Från Skärholmens stadsdelsnämnd vet vi att kollektivtrafiken är en
viktig del i människors vardag och den måste fungera smidigt,
oavsett var i Stockholm du bor. I vår dialog med förvaltningen i
Skärholmen valt att slå vakt om några viktiga saker i förslaget till
svar på remiss som kommer behandlas på stadsdelsnämndens möte i
maj.
Vi söker stora medel från Stockholm vid vatten för att stärka
Sätraskogen och vår strandlinje som besökspunkt och i samarbete
med lokala föreningar satsar vi stort på att göra vår stadsdel mer
attraktiv.
Satsningarna syftar både till en platsaktivering för att öka
tryggheten, och förväntas också innebära en avsevärd förstärkning
av strandlinjen som målpunkt under hela året och erbjuda våra
invånare såväl rekreativa värden som goda förutsättningar för stärkt
gemenskap på platsen och invånare emellan.
När vi nu svarar på remissen vill vi uppmana att regionens
tjänstemän och politiker att hjälpa oss att utveckla 127-området
ytterligare och vi vill därför trycka på tre saker i svaret på remissen.
Båtlinje 89 som går mellan Klara Mälarstrand – Tappström är här
för att stanna och dessutom föreslås att utredas med stopp i Gamla
stan. Det verkar de flesta vara överens om. Vi i den grönblå
majoriteten tycker att den även ska stanna i Skärholmen, förslagsvis
vid bryggan vid Mälarhöjdsbadet. Detta skulle inte bara möjliggöra
för våra invånare att pendla till stan och arbete, det skulle också ge
stadens och Ekerös invånare en ny och smidig väg till Skärholmen.
De nya båtarna tillåter även cyklar, vilket skulle underlätta för
många cykelpendlare att kunna delvis cykelpendla utan att behöva
cykla hela vägen. Ett båtstopp skulle även det stärka attraktiviteten
för målpunkten Sätraskogens naturreservat. Om båten i framtiden
angör vår stadsdel ser vi att kvällsturer självklart ska bli kvar.
Buss 135, mellan Mälarhöjden och Vårberg, linjesträckning bör ses
över och förstärkas. Under sommaren vill vi be
Stockholmsregionens trafikförvaltning att se över möjligheten för
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bussen att göra extrastopp vid Sätrastrandsbadet. Vägen ner till
badet från busshållplatsen är besvärlig att ta sig fram på för våra
äldsta medborgare. Det kan även vara problematiskt att ta sig fram
om man har en funktionsvariation. Alla ska kunna bada och att göra
extrastopp vid Sätrastrandbadet är att tillgängliggöra badet för fler
när vi nu gör satsningar för att göra vår strandlinje ännu mer
attraktiv som besökspunkt. En extra hållplats vid Sätra ridskola
eftersom det i dagsläget är långt att gå från kollektivtrafik. Sätra
ridskola används främst av unga tjejer och deras trygghet skulle öka
markant om det gick att åka buss istället för att gå till ridskolan.
Dessutom bör kvällstidstabellen ses över för att skapa smidigare
avgångar för människor som jobbar sena kvällar och därmed ska
slippa gå hem i mörkret. Senare avgångar vore en viktig del i vårt
trygghetsarbete.
Tunnelbanans linje 13 är underdimensionerad och i rusningstrafiken
är vagnarna, i normalläge, ofta fulla redan i Sätra/Bredäng och
resenärerna tvingas stå upp, vid Aspudden påminner situationen för
resenärerna om packade sillar. Med de nya tunnelbanevagnarna
kommer antalet sittplatser dessutom att minska dramatiskt. För att
inte folk ska tvingas stå vill vi att SL ser över möjligheten till tätare
trafik i rusningstrafiken från Norsborg/Alby. Är detta inte möjligt
bör man se över möjligheten att de extraavgångar i rusningstrafiken
som idag vänder i Liljeholmen/Telefonplan på linje 14 istället går
till Sätra eller Alby och vänder där.
Avslutningsvis vill vi från Skärholmens stadsdelsnämnd poängtera
att den regionala utvecklingsplanen pekar ut Skärholmen
tillsammans med Kungens kurva som en viktig del i
Stockholmsregionens fortsatta utveckling. För at Fokus Skärholmen
ska blir riktigt bra måste mycket fungera, en väl fungerande
kollektivtrafik är en alla dessa delar.
Tillsammans bygger vi ett Skärholmen för framtiden!
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/220-4 (Godkänd - R 1) Trafikförändringar i
SL-trafiken 2021/2022.
 SKHLM 2021/220-1.2 Trafikförändringsremiss T22
 SKHLM 2021/220-2 Komplettering Trafikförändringar i SLtrafiken 2021/2022 (T22), KS 2021/377 med förlängd
svarstid till 2021-05-28.
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§ 30
Redogörelse för förvaltningens planering för sommaren
2021
- anmälningsärende
SKHLM 2021/369

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 2021/369-2 (Godkänd - R 1) Redogörelse för
förvaltningens planering för sommaren 2021.
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§ 31
Svar på remiss genom kontorsyttrande: Förslag till
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för
gröna och trygga samhällen
- anmälningsärende
SKHLM 2021/40

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/40-4 (Godkänd - R 1) Remiss av Förslag till
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för gröna
och trygga samhällen.
 SKHLM 2021/40-1 Remiss av Förslag till Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om stöd för gröna och trygga
samhällen, KS 2021/32
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§ 32
Anmälan av personuppgiftsincident till
Integritetsskyddsmyndigheten
-anmälningsärende
SKHLM 2021/324

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 2021/324-3 Anmälan av PuI till
Integritetsskyddsmyndigheten , Administration och IT- HR
påträffad akt.
 SKHLM 2021/324-2 Anmälan.
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§ 33
Anmälan av personuppgiftsincident till
Integritetsskyddsmyndigheten
-anmälningsärende
SKHLM 2021/333

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 2021/333-3 Anmälan av PuI till
Integritetsskyddsmyndigheten Resursenheten.
 SKHLM 2021/333-2 Anmälan av personuppgiftsincident.
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§ 34
Revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år
2020
- anmälningsärende
SKHLM 2021/380

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 2021/380-2 Revisionsberättelse för Skärholmens
stadsdelsnämnd år 2020.
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§ 35
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 2021/4-5 Protokoll 2021-04-29.
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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 2021/7-7 Protokoll 2021-04-27.
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§ 37
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 2021/6-6 Protokoll 2021-04-22.
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§ 38
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 2021/5-6 Protokoll 2021-04-23.
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§ 39
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 2021/2-6 Protokoll 2021-04-29.
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§ 40
Balanslista uppdrag SDN 6/2021-05-27
- 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 2021/1-9 Balanslista uppdrag - SDN 6/2021-05-27.
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§ 41
Skuldsatta småbarnsföräldrar och förskoleavgiften
- skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
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, 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
Skuldsatta småbarnsföräldrar och förskoleavgiften.
I Sverige under 2020 hade vart 12:e barn skuldsatta föräldrar. I
Stockholm handlar detta om 14 775 barn som lever med föräldrar
med skulder eller som har skuldsanering. I spåren av Covid-19 kan
det här antalet komma att öka den kommande tiden. För barn som
växer upp med skulder skapar detta ofta en känsla av skam och oro.
Förskolan är enormt viktig för barns utveckling och en bra
förberedelse inför grundskolan och högre studier. Förskolan kan
lägga grunden för välmående och delaktiga medborgare och ska
vara tillgänglig för alla. Ekonomisk utsatthet ska inte vara ett hinder
för barn att delta i förskolans verksamhet. Förskolans avgift betalas
månad för månad och på stadens hemsida står att då en faktura är
obetald efter förfallodatum skickas en påminnelse ut och är den
fortfarande obetald efter ytterligare 21 dagar skickas det vidare till
inkasso. Detta är helt korrekt utifrån inkassolagen. Men det finns
givetvis sätt att undvika att det går så långt att inkasso blir relevant.
Det går att ansöka om en lägre av avgift, som då baseras på
inkomst, men trots det kan det hända att föräldrar inte får ekonomin
att gå ihop och inte kan betala avgiften. Med det sagt handlar denna
skrivelse om att öka kunskapen om hur stort antal av de
förskoleavgifter som hanteras i Skärholmen som går vidare till
inkasso. Vår fråga är därmed:
1. Hur många av det totala antalet förskoleavgifter går vidare till
inkasso? Och hur många barn och barnfamiljer berörs?
2. Vad har förvaltningen för rutiner för att säkerställa att så få
avgifter som möjligt går vidare till inkasso i syfte att minska
negativa konsekvenser för barn i berörda hushåll?
Stockholm 2021-05-27
Salar Rashid m.fl. (S)
Anna Laine m.fl. (V)
Sara Soumah (Fi) EY
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§ 42
Skrivelse om bevakningsuppdrag – Sätra Vårdcentral
- 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
2021-05-27
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Skrivelse om bevakningsuppdrag – Sätra Vårdcentral
Förslag till beslut:
Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bevaka frågan om
vårdcentral i Sätra.
Att därutöver anföra följande:
Sätra Centrum genomgår förändringar med ombyggnation, där nu
bland annat Vårdcentralen i Sätra fått flytta till Bredäng. Vi anser
att förvaltningen bör i större utsträckning bevaka frågan om
vårdcentralen.
Vår ståndpunkt är att det måste finnas minst en vårdcentral i varje
del av stadsdelen, det vill säga Bredäng, Sätra, Skärholmen och
Vårberg. Bevakningsuppdraget syftar till att bevaka
byggprocesserna, för om det i byggfasen inte planeras in plats för
vårdcentral, så blir det ingen vårdcentral. Vi förväntar oss att
förvaltningen meddelar oss politiker i stadsdelsnämnden om status
för en eventuell vårdcentral är säkerställd, alternativt om risk finns
för att det inte skapas utrymme för en fysisk vårdcentral i Sätra.
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§ 43
Skrivelse om lokal författning gällande Förbud mot
slöjtvång
- skrivelse från Sverigedemokraterna
Beslut
Skrivelsen avslås.
Förslag till beslut
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
en skrivelse med förslag till beslut enligt bilaga.
Ledamoten Sara Grolander (MP) anmäler för Miljöpartiet ett förslag
till beslut att skrivelsen ska avslås.
Ordförande Johan Kling (C) anmäler att Centerpartiet ansluter sig
till Miljöpartiets förslag till beslut.
Ledamoten Elisabet Johnson (M) anmäler att Moderaterna ansluter
sig till Miljöpartiets förslag till beslut.
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter sig
till Miljöpartiets förslag till beslut.
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler att Socialdemokraterna
ansluter sig till Miljöpartiets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar bifall till Miljöpartiets,
Centerpartiets, Moderaternas, Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut. Ordförande Johan Kling (C) hör
att det finns två förslag till beslut, Sverigedemokraternas samt
Miljöpartiets, Centerpartiets, Moderaternas, Socialdemokraternas
och Vänsterpartiets. Han ställer dessa mot varandra och hör bifall
till Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag
till beslut.
Reservation
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Bilaga
Skrivelse, Sverigedemokraterna.
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Bilaga, skrivelse, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-05-27
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Skrivelse om lokal författning gällande Förbud mot slöjtvång.
Förslag till beslut:
- Att förvaltningen utreder och implementerar en lokal författning
med tydliga direktiv om hur förskolepersonal skall agera gällande
slöjor på barn i förskolan.
- Att därutöver anföra följande:
Under 2018 gjorde Göteborgsposten en undersökning i de tre
storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö huruvida förskolor kan
tänkas tvinga flickor att bära slöja under tiden de är i förskolan.
Resultatet visade att ett flertal förskolor kunde tänkas kontrollera
flickorna och se till att de bar sin slöja på förskolan. Resultatet gav
ett medialt eko ända upp i regeringskansliet där dåvarande
Skolminister Gustav Fridolin menade att det man funnit måste leda
till ändringar i lagstiftningen.
Vi menar dock att en dylik frågeställning måste också styras med
lokala författningar. Det ingår inte i förskolepersonalens
pedagogiska uppgift att på något sätt säkerställa, alternativt tvinga
flickor att ha slöjan på sig.
Med förbud mot att tvinga flickor att ha slöja på sig menar vi
följande:
A. Förbud mot att fysiskt tvinga flickor att ta på sig slöjan.
B. Förbud mot att Leda, locka eller uppmana att ta slöjan på sig.
C. Förbud mot att hota med repressalier.
D. Förbud mot att filma eller fotografera flickor i syfte att visa att
flickor ej tagit på sin slöja.
Syftet med detaljerade förbud är i huvudsak två olika saker. Det ena
att barn i förskolan är i beroendeställning i förhållande till
förskolepersonalen, därför måste barnens integritet beskrivas och
säkerställas med tydliga direktiv. Det andra syftet är att förtydliga
befogenhet för personalen, och säkerställa att personalen är trygg
med vad som gäller, i de fall föräldrar eller andra släktingar ställer
otillbörliga krav, så kan personalen hänvisa till de lokala föreskrifter
som finns.
Frågan är av stor vikt, och vi vill också att förvaltningen ihop med
fackliga organisationer tar fram vilka åtgärder som är lämpliga om
förbudet inte efterlevs. Som vi ser det kan inte personal som inte
följer dessa regler om förbud mot tvång gällande slöja vara kvar
inom förskolan.
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Då inga övriga frågor kvarstod avslutade ordförande Johan Kling
(C) sammanträdet kl 18.30.

