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§ 13
Genomgång av närvarande ledamöter samt val av
protokollsjusterare och datum för justering
Beslut
Johan Kling (C) och Salar Rashid (S) utsågs att justera dagens
protokoll. Justering sker digitalt den 17 juni 2021.
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§ 14
Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkändes.
Sex övriga frågor anmäldes:
 Kvalitén på arbetstryggheten på äldreboendet Kavat vårdoch omsorg Björksätra, skrivelse från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt
ersättaryttrande
 Skrivelse om ledsagarservice och ledsagning för
synskadade, skrivelse från Socialdemokraterna
 Sophanteringen i Skärholmen, skrivelse från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande
 Skrivelse om social hållbarhet - för vem bygger vi det nya
Skärholmen? skrivelse från Sverigedemokraterna
 Könsstereotypa normer,
 skrivelse från Sverigedemokraterna
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§ 15
Medborgarförslag om att anlägga konstgräs/stabil matta
och lite fler redskap på utegymmet vid Sätra gårdsväg
- medborgarförslag
SKHLM 2021/359

Beslut
Stadsdelsnämnden skickar medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill
Handlingar i ärendet
 483646 Medborgarförslag utegym maskat
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§ 16
Klusterbaserad barnomsorg i krissituationer
- svar på skrivelse
SKHLM 2021/306

Beslut
Skärholmen stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på
skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Skärholmens stadsdelsnämnd har skickat en skrivelse till
förvaltningen för beredning. I skrivelsen yrkar Sverigedemokraterna
på att förvaltningen ska ta fram en utredning om lokalt
klusterbaserad barnomsorg vid krissituationer. Förvaltningen ser att
det förslag som läggs fram till viss del ligger utanför förvaltningens
rådighet. I en kris ser förvaltningen inte en flytt av barnen från en
trygg miljö med kända vuxna som en bra lösning.
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
2021-06-10
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Särskilt uttalande – Klusterbaserad barnomsorg i krissituation
Vi vill tacka förvaltningen för svaret. Vi noterar att förvaltningen
skriver att frågan till viss del ligger utanför förvaltningens rådighet,
och att det tycks utgöra en bevekelsegrund för att förvaltningen
väljer att inte utreda frågan mer än det som gjorts. Vår uppfattning
är att rådighet vad gäller utredning och rådighet vad gäller införande
av ett förslag inte helt är samma sak. Dvs man kan utreda saker
även om det senare visar sig att införandet av något sen måste ske
formellt i annan instans. Till exempel om ett förslag är av så pass
generell karaktär att Kommunallagen kräver att det tas upp i
kommunfullmäktige.
Vi önskar också för tydlighetens skull, och för att möjliggöra en
bättre interaktion mellan förvaltningen och nämnden att när
förvaltningen menar att det är oklart vad gäller rådighet att
förvaltningen då också pekar på var rådigheten de facto ligger.
I ärendet noterar vi en skillnad i synsätt, förvaltningen förordar
fortsatt förskola även i krissituationer. Men förvaltningen har också
helt korrekt skrivit att det är upp till föräldrar att välja barnomsorg.
Då menar vi att en reell valmöjlighet inte föreligger om föräldrar
alltså inte kan välja annan barnomsorg vid en krissituation.
Förvaltningen har vid tidigare tillfälle muntligen redogjort för att
andelen inskrivna barn i förskolan sjunkit under pandemin. Vi är
inte förvånade alls över detta, för föräldrar saknar reella alternativ
till den barnomsorg som erbjuds via förekomsten av förskolor. Vi
menar på ingalunda sätt att föräldrar ska tvingas till att byta från
förskola till annan alternativ barnomsorg, men vi är övertygade om
att om och när ett alternativ finns så kommer en signifikant andel
föräldrar att välja detta nya alternativ.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/306-3 (Godkänd - R 1) Klusterbaserad
barnomsorg i krissituationer.
 SKHLM 2021/306-4 Bilaga 1.
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§ 17
Entledigande och fyllnadsval av ersättare till
Skärholmens stadsdelsnämnds pensionärsråd år 2021
- beslutsärende
SKHLM 2021/379

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd entledigar ersättaren Anders
Petersson från sitt uppdrag i nämndens pensionärsråd. Leif
Andersson väljs till att vara ny ersättare i nämndens pensionärsråd
år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Anders Petersson har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag.
Han nominerades av den lokala PRO föreningen. Föreningen har nu
nominerat Leif Andersson som ny ersättare.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar i enlighet med
inkommen nominering.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/379-2 (Godkänd - R 1) Fyllnadsval
Pensionärsråd 2021.
 483726 begäran om entledigande maskat
 SKHLM 2021/379-4 Bilaga 2 Ny pensionärsådsmedlem.
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§ 18
Nybyggnation av förskola, kv. Stallarholmen 17,
Torpgläntan 8
- beslutsärende, omedelbar justering
2019/000033

Beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till
nybyggnation av förskola till en hyresgenererande kostnad
för Sisab på 63,8 mnkr och för förvaltningen en
tillkommande hyra första året på 3,1 mnkr år.
2. Nämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om
godkännande att beställa genomförandet av Sisab.
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa
genomförandet av Sisab samt teckna hyresavtal under
förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott
godkänner projektet.
4. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
I Skärholmens stadsdelsnämndsområde prognostiseras ett ökat antal
barn i förskoleåldern varför det på sikt krävs en ökad platskapacitet
i förskolan. Ett av flera pågående projekt är förskolan Torpgläntan
som ska rivas och en ny förskola byggs på samma plats som den
ursprungliga. Förskolan Torpgläntan har kort återstående livslängd
vilket är ett skäl till att förskolan rivs. Förskolan byggs enligt Sisabs
koncept ”Framtidens förskola 2.0” och platskapaciteten höjs från 68
platser till 144. Sisabs projektkostnad uppgår till cirka 63, 8 mnkr
och för förvaltningen en årshyra på 3,1 mnkr. Hyran minskar med
cirka 800 tkr i hyreskostnad per år när förskolan lämnar befintlig
fastighet som ska rivas. Preliminär inflyttning är januari 2024.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
beställa genomförandet av Sisab samt teckna hyresavtal under
förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner
projektet.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut samt till förslaget om omedelbar justering och hör enhälligt
bifall därtill.
Särskilt uttalande
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler för Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande, ett särskilt uttalande
enligt bilaga.
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Bilaga
Särskilt uttalande, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt
ersättaryttrande.
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Bilaga, särskilt uttalande, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ,
som sitt ersättaryttrande
Dnr 2019/000033
Förslag till Nybyggnation av förskola, kv. Stallarholmen 17,
Torpgläntan 8
Anna Laine m.fl. (V)
Sara Soumah (Fi)
Särskilt uttalande
Vi instämmer i att det behöver byggas en ny förskola då den
befintliga förskolan Torpgläntan 8 tjänat ut och inte längre håller
god kvalitet. Däremot vänder vi oss mot att förskolan som planeras
byggas ska inhysa hela 8 avdelningar, med 144 barn. Det kommer
innebära total 174 barn och anställda i hela verksamheten.
Vi vill att staden ska sträva efter att barngruppernas storlek ska
minska, inte öka. Nya förskolor behövs eftersom vi vet att antalet
barn i staden ökar, men det behovet får inte skymma de
pedagogiska ambitionerna och vikten av att barnen är trygga och
har det lugnt i sin förskola. Forskning har visat att mindre och fasta
barngrupper är den mest effektiva åtgärden för att pedagogisk
personal ska få en bättre arbetsmiljö, och känna sig mer tillfreds
med det arbete de genomför samt att det skapar den stabilitet som
barn behöver, både vad gäller personal och kamrater.
I Norge har utvecklingen av stora förskolor av typen Framtidens
förskola med fler än 5 avdelningar kommit längre än i Sverige. Där
har det också börjat komma forskning kring vad dessa verksamheter
har för konsekvenser. Bland annat visar det att dessa stora förskolor
har större omsättning av personal än mindre förskolor, personalen
har svårare att överblicka alla barn, barnen får många relationer att
förhålla sig till både vad gäller barn och vuxna men också rumsligt
med många olika rum på en stor yta, vilket kan vara svårt,
framförallt för de minsta barnen. Det storskaliga kan i sig leda till
att verksamheten tvingas ha en så pass fast struktur att den
flexibilitet och kreativitet som verksamheten var menad att ge inte
får plats. En större organisation innebär också mer tid för
planeringsmöten och skriftlig kommunikation vilket kan minska
personalens tid med barnen.
I ärendet nämns flexibiliteten hos personalen som en positiv
konsekvens av att bygga en större verksamhet, till exempel vid
sjukfrånvaro. Men vem är denna Framtidens förskola flexibel för?
Forskare menar att storarbetslag som den planerade förskolan i
Vårberg innebär är en sämre organisation för barnen och att delar av
barnperspektivet försvinner när förskolor byggs på detta sätt. Här
krävs en ordentlig konsekvensanalys utifrån ett barnperspektiv. Det
kan verka kostnadseffektivt att samla många barn och personal på
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samma förskola men frågan är vad de långsiktiga konsekvenserna
kommer innebära för både barn och personal.
Handlingar i ärendet
 2019/000033-9 (Godkänd - R 1) Förslag till Nybyggnation
av förskola vid kv Stallarholmen17, Torpgläntan 8 genomförandeärende.
 2019/000033-10 Bilaga 1. Underlag för Genomförandebeslut
Torpgläntan 8.
 2019/000033-11 Bilaga 2.Torpgläntan status.
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§ 19
Uppdatering av delegationsordning för Skärholmens
stadsdelsnämnd
- beslutsärende
SKHLM 2019/523

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna ändringen av
delegationsordningen för Beställarenheten för omsorg om
äldre och personer med funktionsnedsättning så att
biståndshandläggare har delegation upp till 4 timmar per
månad för insatserna avlösarservice och ledsagarservice
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Beslut om omfattning
därutöver fattas av teamledare/biträdande enhetschef.
Biståndshandläggare ges delegation på insatsen hemtjänst
enligt socialtjänstlagen upp till 20 timmar per månad.
Därutöver fattas beslut av teamledare/ biträdande
enhetschef. Beslut om insatsen personlig assistans enligt
LSS fattas av teamledare/biträdande enhetschef oavsett
omfattning. Stadsdelsnämnden beslutar att ändra
delegationsordningen så att beslut om skyldighet att
återbetala felaktig eller för hög assistansersättning delegeras
till enhetschef.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att ändra delegationsordningen
för tillfällig förlängning av beslut om stödboende eller HVB
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen till biträdande enhetschef i
avvaktan på nästa sammanträde för Skärholmens sociala
delegation.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna ändringen av
delegationsordningen för föreningsbidrag så att beslut fattas
av stadsdelsnämnden i enlighet med Stockholms stads
budget för 2021.
4. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna tillägget i
delegationsordningen om att socialsekreterare på
Vuxenenheten får delegation att skriva yttranden till
polismyndigheten enligt § 11 Lagen om särskilda
bestämmelser för unga lagöverträdare.
5. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna tillägget i
delegationsordningen om att biträdande enhetschef på Barnoch
ungdomsenheten får delegation om att skriva yttrande
till passmyndighet om utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande enligt 3 § passförordningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att biträdande enhetschef ges delegation att
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bevilja insatsen HVB eller stödboende enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen för barn och unga som har varit placerade längre
än 4 månader, i avvaktan på att nästa sammanträde i sociala
delegationen sker. Förvaltningen föreslår att biträdande enhetschef
får delegation att skriva yttrande till passmyndighet om utfärdande
av pass utan vårdnadshavares medgivande enligt 3 §
passförordningen.
Förvaltningen föreslår att biståndshandläggarna inom
Beställarenheten för omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning har delegation upp till 4 timmar per månad för
insatserna avlösarservice och ledsagarservice enligt
socialtjänstlagen samt hemtjänst enligt socialtjänstlagen med en
omfattning av 20 timmar per månad. Beslut om omfattning
därutöver fattas av teamledare/biträdande enhetschef. Beslut om
insatsen personlig assistans enligt LSS fattas av
teamledare/biträdande enhetschef oavsett omfattning. Förvaltningen
föreslår även att enhetschef får delegattion att besluta om skyldighet
att återbetala felaktig eller för hög assistansersättning.
Förvaltningen föreslår att socialsekreterare på Vuxenenheten får
delegation att skriva yttrande till polismyndighet enligt § 11 LuL.
Förvaltningen föreslår att tilldelning av föreningsbidrag beslutas av
stadsdelsnämnden i enlighet med Stockholms stads budget.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2019/523-34 (Godkänd - R 1) Uppdatering av
delegationsordningen.
 SKHLM 2019/523-35 Bilaga 1 Nuvarande
delegationsordning.
 SKHLM 2019/523-36 Bilaga 2.Förslag till ändring i
nuvarande delegationsordning.
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§ 20
Månadsrapport per maj
- beslutsärende
SKHLM 2021/406

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag på
månadsrapport.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för maj 2021 efter
åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och
resultatöverföringar.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill
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§ 21
Avsiktsförklaring för Vårbergs IP, fritidsändamål
- beslutsärende
Skickas ut v 22
SKHLM 2021/423

Beslut
Ärendet utgår.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut att ärendet ska utgå och hör enhälligt bifall därtill
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§ 22
Sommarsemester för förvaltningschefen 2021
- beslutsärende
SKHLM 2021/407

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner semester för förvaltningschefen
vecka 28 (from 9/7 kl. 08.00), 29 och 30 (tom 2/8 kl. 08.00).
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/407-2 (Godkänd - R 1) Sommarsemester för
förvaltningschefen 2021.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 7/2021
Sida 17 (43)
2021-06-10

§ 23
Yttrande över revisionsberättelse för Skärholmens SDN
år 2020
- svar på remiss
SKHLM 2021/327

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner yttrande över årsrapport 2020.
2. Yttrandet skickas till stadsrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsrevisionen har granskat nämndens verksamhet för 2020.
Revisionskontorets bedömning är att:
 Nämnden bedöms från ekonomisk synpunkt har bedrivit
verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Bedömningen
grundas i att kommunfullmäktiges mål om budgetföljsamhet
uppnåtts.
 Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten
inte varit helt tillräcklig.
 Räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet med
lagstiftning och god redovisningssed.
 Uppföljning av tidigare års granskningar visar att nämnden
delvis vidtagit åtgärder från föregående års granskningar.
De väsentligaste rekommendationerna som återstår är
implementeringen av Dataskyddsförordningen,
kvalitetsledningssystem inom äldreomsorgen samt kontroll av
personalakter och anställningsavtal.
Förvaltningen redovisar i sitt svar hur arbetet förbättrats under året
samt föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till
stadsrevisionen.
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
Årsrapport 2020 för Skärholmens stadsdelsnämnd.
Revisionsberättelse för Skärholmens SDN år 2020.
Dnr SKHLM 2021/327
Salar Rashid m. fl. (S)
Anna Laine m.fl. (V)
Sara Soumah (Fi) EY
Särskilt uttalande
Revisionskontorets bedömning är att stadsdelsnämndens styrning,
uppföljning och kontroll av verksamheten inte varit helt tillräcklig,
samt att uppföljningen tidigare års granskningar visar att
stadsdelsnämnden inte helt och hållet vidtagit alla åtgärder från
föregående års granskningar. De rekommendationerna som återstår
är implementeringen av Dataskyddsförordningen,
kvalitetsledningssystem inom äldreomsorgen samt kontroll av
personalakter och anställningsavtal. Vi ser hoppas att
stadsdelsförvaltningen så fort så möjligt ska kunna implementera ett
kvalitetsledningssystem inom äldreomsorgen, med tanke på
svagheterna som pandemin blottlade för oss.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/327-4 (Godkänd - R 1) Yttrande Årsrapport
2020 för Skärholmens SDN.
 SKHLM 2021/327-1 Inkommet mail.
 SKHLM 2021/327-2 Årsrapport 2020.
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§ 24
När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer
jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)
- svar på remiss, omedelbar justering
SKHLM 2021/298

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet har remitterats till förvaltningen för synpunkter avseende
betänkandet ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer
jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)”. Betänkandet beskriver flera
förslag om förändringar och en reform för nuvarande
tandvårdssystem. Förslagen är att sänka besökskostnaden, avveckla
kostnadsfri tandvård för åldersgruppen 20-23 år, behovsstyrd
resursfördelning, statlig selektiv tandvård samt fyra
kostnadsberäkningar på ett högkostnadsskydd inom tandvård.
Förvaltningen ställer sig positivt till utredarens föreslagna åtgärder i
slutbetänkandet som syftar till att främja jämlik tandhälsa för
befolkningen och ett resurseffektivt tandvårdssystem genom
behovsstyrd prövning, lägre och fast besökskostnad och ett
välfärdssystem för tandvården som är mer likt välfärdssystemet för
den övriga vården.

Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/298-3 (Godkänd - R 1) Svar på remiss.
 SKHLM 2021/298-1 Remiss. När behovet får styra - ett
tandvårdssystem för enmer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8),
KS 2021/472
 SKHLM 2021/298-1.2 När behovet får styra - ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa Vol. 1 webb
 SKHLM 2021/298-1.1 När behovet får styra - ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa Vol. 2, bilagor
webb
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§ 25
Motion om ett stadsövergripande program mot rasism
- svar på remiss
SKHLM 2021/330

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller en motion från Feministiskt initiativ (Fi) om att ta
fram ett stadsövergripande program mot rasism. Stadens inriktning,
gällande arbetet för mänskliga rättigheter och mot all form av
diskriminering, omfattar också arbetet mot olika former av rasism.
Förvaltningen ser att det finns flertalet aktuella program som rör
mänskliga rättigheter och antidiskriminering vilka därigenom även
berör rasism och att ett utvecklat arbete mot rasism i staden bör
innebära att dessa i ökad utsträckning integreras i det kommunala
kärnuppdraget snarare än att tas omhand i ett eget ytterligare
program.
Förslag till beslut
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett förslag till beslut enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut. Ordförande Johan Kling (C) hör att det finns två förslag till
beslut, förvaltningens och Sverigedemokraternas. Han ställer dessa
mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett särskilt uttalande enligt bilaga.
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, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga 1, förslag till beslut, Sverigedemokraterna
Skärholmens stadsdelsnämnd
2021-06-10
Dnr: SKHLM 2021/330
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Motion om ett stadsövergripande program mot rasism, KS 2021/433
Förslag till beslut
Att stadsdelsnämnden avstyrker motionen
Att därutöver anföra följande
En motion från Feministiskt Initiativ med syftet att inrätta ett
stadsövergripande program mot rasism har inkommit till
stadsdelsnämnden. Sverigedemokraterna instämmer i motionens
ansats – att rasism är dåligt och bör motarbetas – men anser att
motionen hamnar fel i sina lösningsförslag.
Stadsdelsförvaltningen pekar i sitt tjänsteutlåtande på det faktum att
en rad olika värdegrundsdokument redan ligger till grund för att
bedriva ett arbete utan godtycklig diskriminering. Mot den
bakgrunden är det oklart vad motionen skulle bidra med i arbetet
mot rasism, utöver det faktum att tid och resurser spenderas på
projektet.
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Bilaga 2, Särskilt uttalande, vice ordförande Salar Rashid (S)
anmäler för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande, ett särskilt uttalande enligt bilaga.
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Dnr SKHLM 2021/330
Motion om ett stadsövergripande program mot rasism, KS 2021/433
Salar Rashid m. fl. (S)
Anna Laine m. fl. (V)
Sara Soumah (Fi) EY
Särskilt uttalande
Vi lever i en tid där högerextremism och vit makt-rörelser växer.
Samtidigt är rasistiska processer inte alltid synliga eller det vi
förväntar oss när vi tänker på vad som är rasistiskt - speciellt för
dem som inte drabbas direkt av dess konsekvenser. Rasism kan vara
både fysiskt hotfullt men det kan också vara väldigt subtilt och
passera utan att någon annan än den drabbade noterat vad som skett.
Rasism tar sig olika uttryck beroende på tid, rum och plats. Det
sitter i strukturer, riktlinjer och arbetsmetoder. I såväl skola och
arbetsplatser, som på tunnelbanan och gatan. Vi ser det i livslängd,
folkhälsa, och i hushållskassan. Vi ser det i rubriker och i tv-rutan.
Ibland är det så pass inrotat att det, omedvetet, reproduceras bara
för att det alltid har varit på ett visst sätt.
För att kunna synliggöra alla dessa komplexa mönster krävs
verktyg. I samverkan med civilsamhället och de som sitter på
personlig erfarenhet, men också de som har faktiskt kunskap om hur
man kan bekämpa rasism. Det kan till exempel innebära att behöva
inhämta forskning och resultat från hur andra städer eller länder
jobbar.
Att bekämpa rasism går inte att göra genom att skriva en mening
om diskriminering i ett program som handlar om något helt annat och hoppas på att det ska räcka. Det går inte att hänvisa till redan
pågående strategier - för faktum är att det inte finns ett enda
program om rasism i Stockholms stad. Att hänvisa till att ett
program mot rasism inte behövs eftersom stadens arbete mot
diskriminering är intersektionellt håller inte. Det intersektionella
perspektivet innebär att tydliggöra hur och varför olika
maktstrukturer förstärker varandra, vilket står i motsats till att tala
om alla diskrimineringsgrunder som ett enda fenomen. Precis som
de andra specifika program som staden arbetar med och hänvisar
till, så behövs även ett riktat stadsövergripande program mot rasism.
Eller finns här en hierarki av vilka
diskrimineringsgrunder/maktstrukturer som vi bör utforma ett
program kring och inte? Den senaste tidens synliggörande av hur
utbredd rasismen är visar att det behövs riktade insatser som når
hela staden kring just denna problematik.
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Om staden verkligen vill ta sig an uppdraget att arbeta mot rasism,
så krävs det att alla stadens verksamheter får ta del av det arbetet.
Genom att först ta fram, och sedan implementera, gemensamma
insatser - både förebyggande och direkta åtgärder. Detta kan bara
göras om det finns ett tydligt program med en väl utformad, och
forskningsbaserad, strategi som arbetar stadsövergripande för att nå
ut över hela staden. Det arbetet får inte reduceras till att bara vara
något som kan buntas ihop med redan aktuella program som på
olika sätt ska ha relevans för arbetet mot rasism. Det räcker inte.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/330-3 (Godkänd - R 1) Program mot rasism.
 SKHLM 2021/330-1.1 Motion om ett stadsövergripande
program mot rasism.
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§ 26
Utreda tänkbara orsaker till höga bakteriehalter vid
Sätrabadet
- anmälningsärende
SKHLM 2020/818

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
 475892 (Godkänd - R 1) Försättsblad SKHLM 2020 818
 475894 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Utredning
badvattenkvalitet Sätrastrandsbadet
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§ 27
Markanvisningsärenden i exploateringsnämnden 27 maj
- anmälningsärende
SKHLM 2021/403

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 2021/403-1 Markanvisningsärenden i
exploateringsnämnden 27 maj.
 SKHLM 2021/403-1.2 Markanvisningar i er stadsdel (3/5)
 SKHLM 2021/403-1.3 Markanvisningar i er stadsdel (4/5)
 SKHLM 2021/403-1.4 Markanvisningar i er stadsdel (5/5)
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§ 28
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 2021/5-8 Protokoll 2021-05-20.
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§ 29
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 2021/6-8 Protokoll 2021-05-20.
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§ 30
Samlingsärende Balanslista år 2021
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 2021/1-10 Balanslista uppdrag - SDN 7/2021-0610.
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§ 31
Kvalitén och arbetstryggheten på äldreboendet Kavat
vård- och omsorg Björksätra
- skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd
Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att:
1. skicka skrivelsen till förvaltningen för beredning,
2. förvaltningen ska återkomma till nämnden med information om
stadsdelens uppföljningsansvar kring frågorna som berörs,
3. skicka övriga frågor till äldrenämnden.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
en skrivelse enligt bilaga.
Ordförande Johan Kling (C) anmäler att Centerpartiet, Moderatrena,
Liberalerna och Miljöpartiet ansluter sig till skrivelsen med följande
tillägg: "att förvaltningen återkommer till nämnden med
information om stadsdelens uppföljningsansvar kring frågorna som
berörs samt skickar övriga frågor till äldrenämnden".
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokratrena
ansluter sig till skrivelsen samt tilläggsuppdraget.
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler att Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ansluter sig till förslaget om tilläggsuppdrag.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar bifall till stadsdelsnämndens
förslag till beslut, inklusive tilläggsuppdraget och hör enhälligt
bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Skärholmens stadsdelsnämnd.
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Bailaga, skrivelse,Skärholmens stadsdelsnämnd
Kvalitén och arbetstryggheten på äldreboendet Kavat vård- och
omsorg Björksätra
Hyvling eller att skära bort arbetstid från anställda – kan få
konsekvenser för både personalens trygghet och kvalitén inom
verksamheten. Det har nu kommit till vår kännedom att
äldreboendet Kavat vård- och omsorg Björksätra ligger i sådana
förhandlingar.
Där arbetsgivarparten har gått fram med en minskad
sysselsättningsgrad på upp emot 25 procent. När personalen inte vill
gå med på dessa sänkningar av sysselsättningsgraden, då får de ett
omplaceringserbjudande till Norrtälje istället. Vilket försätter
personalen i en mycket svår situation. Denna tvist är givetvis en
förhandlingsfråga mellan parterna.
Vi politiker har däremot ett uppföljningsansvar för att verksamheten
håller en god kvalité för den äldre som bor på boendet, och att vi
har även ett ansvar för att förfrågningsunderlagen inom olika
upphandlingar bidrar med goda arbetsvillkor som följer Stockholms
stads egna riktlinjer och policys. Vi vet att när den här typen av
sänkningar på sysselsättningsgraden sker, så kan detta få direkta
konsekvenser för kvalitén.
Personalen på Kavat vård- och omsorg Björksätra menar att i
verksamhetens falla kan detta få konsekvenser för den s.k. egen
tiden (tiden äldre får med sin kontaktperson) samt för den sociala
dokumentationen. Hyvlingar av arbetstiden får även direkta
konsekvenser för tryggheten i form av pension och försörjning.
Vi ser även stora jämställdhetsproblem med dessa sänkningar av
sysselsättningsgraden inom anställningen. Staden bidra nämligen
indirekt med försämringar av arbetstryggheten inom en
kvinnodominerade yrkeskår, där arbetsvillkoren är redan ifrågasatta
och dåliga. Stadsdelsnämnden har dessutom ett ansvar för
verksamhetsuppföljning att utvärdera strukturkvalitet. Det vill säga
följsamhet till avtal, lagar, författningar och uppdrag.
Verksamhetsuppföljare på respektive stadsdelsförvaltning ska göra
verksamhetsuppföljningar.
Av dessa ovannämnda anledningar vill vi ge stadsdelsförvaltningen
i uppdrag:
Att utreda om Kavat vård AB verkligen följer de satta
kvalitetsmålen i upphandlingsavtalet genom dessa sänkningar av
sysselsättningsgraden.
I avtalet med Kavat vård AB finns det även två specifika avsnitt
som kan få en stor påverkan för kvalitén inom verksamheten 5.5
Personal och bemanning samt 5.5.2 Anställningsform.
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Vi vill av dessa anledningar även att stadsdelsnämnden i
Skärholmen ska ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag:
Att utreda om en sänkning av sysselsättningsgraden är förenligt
med avtalet inom punkterna 5.5 Personal och bemanning samt 5.5.2
Anställningsform.
Skärholmen 2021-06-10
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§ 32
Skrivelse om ledsagarservice och ledsagning för
synskadade
- skrivelse från Socialdemokraterna
Beslut
Stadsdelsnämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för
beredning.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
en skrivelse enligt bilaga.
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter sig
till skrivelsen.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokratrena
ansluter sig till skrivelsen.
Ersättaren Sara Soumah (Fi) anmäler att Feministiskt initiativ
ansluter sig till skrivelsen, som sitt ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen skickas till
nämnden 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
Skrivelse om ledsagarservice och ledsagning för synskadade
Vi socialdemokrater är bekymrade över tillvaron för synskadade i
Stockholm.
En tillvaro där blinda får det svårare att beviljas färdtjänst av
regionens färdtjänstnämnd enligt vad svenska dagbladet rapporterat
om (Han klassas som blind – men nekas ändå färdtjänst | SvD) och
allt fler får allt färre stöd i form av ledsagning. Det betyder att
synskadade isoleras och hindras från att delta i samhället på lika
villkor.
En del av problemet är att synskadade i allt större utsträckning
fråntas ledsagarservice (LSS) och istället är hänvisade till socialt
bistånd enligt socialtjänstlagen för sin dagliga livsföring. Det
innebär i praktiken att synskadade som förr hade rätt till ledsagning
för att erhålla ”goda levnadsvillkor” men nu endast erhåller
minimumkravet ”skäliga levnadsvillkor”.
En betydande försämring. I kommunfullmäktige fattades 2018-0611 ”Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice” för att säkerställa
att alla synskadade kan delta i samhället.
I riktlinjerna fastslogs att den synskadade oavsett om stödet ges
genom LSS eller SoL ska erhålla samma goda förutsättningar. ” När
det gäller denna bedömning har Stockholms stad inriktningen att det
inte ska innebära skillnader vid bedömning av ledsagning enligt
SoL och ledsagarservice enligt LSS.”
Stockholms kommunfullmäktige har med andra ord beslutat att den
synskadade ska samma rätt till ett aktivt liv – att kunna komma ut,
promenera, utföra ärenden, motionera, delta i kulturliv etc. Detta
oavsett om den omfattas av LSS eller SoL. Det finns även beslut på
att synskadade ska erhålla bättre än socialtjänstlagens
minimumkrav.
Emellertid rapporteras det om blinda medborgare i staden som
endast erhåller 4 h ledsagning i månaden. Boende i vår stadsdel
måste få den rätt till vad Stockholms kommunfullmäktige beslutat
om – att personer som lever med funktionsnedsättning ska ha
samma delaktighet och möjligheter som andra i samhället. Enligt en
artikel i mitti (Södermalm får kritik från borgarrådet (mitti.se))
framgår också att stadsdelarna skiljer sig stort i antalet
ledsagningstimmar. Av ovannämnda anledningar vill
Socialdemokrater ställa följande frågor till stadsdelsförvaltningen:
Hur säkerställs det att riktlinjerna för ledsagarservice och
ledsagning efterlevs i enskilda beslut, så att synskadade i vår
stadsdel faktiskt får tillgång till ledsagning i enlighet vad
Stockholms kommunfullmäktige har beslutat?
Informeras synskadade i stadsdelen om att riktlinjerna existerar och
att de är generösare än lagens minimumkrav avseende ledsagning?
Framkommer det i beslut hur riktlinjerna tillämpats?
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Får stadsdelens synskadade förutsättningar att få en promenad eller
utomhusvistelse minst en gång per dag?
Vad i övrigt görs för att säkerställa att synskadade inte isoleras till
sin bostad?
Skärholmen 2021-06-10
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§ 33
Sophanteringen i Skärholmen
- skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd
Beslut
Stadsdelsnämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för
beredning.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
en skrivelse enligt bilaga.
Ordförande Johan Kling (C) anmäler att Centerpartiet, Moderatrena,
Liberalerna och Miljöpartiet ansluter sig till skrivelsen.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokratrena
ansluter sig till skrivelsen.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen skickas till
nämnden för beredning och hör enhälligt bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Skärholmens stadsdelsnämnd.
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Bilaga, skrivelse Skärholmens stadsdelsnämnd
Smart Sophanteringen i stadsdelsområdet Skärholmen
Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista har i ett sopprojekt placerat
ut 155 sensorer på utvalda papperskorgar i deras stadsdelsområde.
Sensorn ska mäta mängden av skräp i papperskorgarna.
Stadsdelsförvaltningen får på så sätt kunskap om exempelvis vilka
papperskorgar som blir fullast snabbast. Projektet är ett samarbete
mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Urban ICT Arena
inom ramen för projektet ”Smart sophantering”. I projektet testas
lösningar för smartare sophantering.
Målsättningen är att skapa en renare och mer hållbar stad. Genom
att mäta mängden skräp i papperskorgarna kan
stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista skapa sig en överblick över
hur papperskorgarna används idag och hur avfallshanteringen kan
förbättras. På sikt kan åtgärder baserade på mätningarna leda till
minskade kostnader, mindre slitage, bättre arbetsmiljö och minskad
miljöpåverkan i flera led.
Det finns en befäst bild av att Skärholmen är ett skräpigt och
otrivsamt ställe att vistas inom. Vi är tillfreds med målen inom VP,
om att förvaltningen ska öka invånarnas nöjdhet med renhållning
och städning samt skötseln av parker, badplatser, grönområden och
generellt med stadsmiljön i stadsdelsnämndsområdet. Men vi undrar
om man inte borde initiera liknande projekt (som går) i linje med
”Smart sophantering. För att vi ska kunna gå från ord till handling.
Vi föreslår stadsdelsnämnden att besluta om:
Att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att utreda om vi kan starta
ett liknade pilotprojekt som den mellan Urban ICT och
stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista, och som går i linje för
”Smart sophantering”.
Stockholm 2021-06-10
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§ 34
Skrivelse om social hållbarhet - För vem bygger vi det
nya Skärholmen?
- skrivelse från Sverigedemokraterna
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.
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Bilaga, skrivelse Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-05-27
Övrigt
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Skrivelse om social hållbarhet - För vem bygger vi det nya
Skärholmen?
Förslag till beslut:
Att förvaltningen utreder och besvarar frågan För vem bygger vi det
nya Skärholmen med utgångspunkt i social hållbarhet.
Det pågår ett större projekt som kallas Fokus Skärholmen. På
projektets hemsida står det att fokuset ligger på social hållbarhet. Vi
vill veta mer konkret vad detta innebär. Vilka sociala aspekter med
rådande utmaningar är det tänkt att det nya som skapas ska
avhjälpa. Det finns sociala problem som ofta tas upp i nämnden, det
kan vara trångboddhet, våld i nära relationer, högre genomsnittlig
arbetslöshet etc. Det finns nyckeltal, definierade mål i
verksamhetsplanen – hur kommer det större projektet Fokus
Skärholmen att vara en dellösning på dessa uppsatta mål. Vi vill
också se en riskanalys om det finns sociala aspekter som potentiellt
riskerar förvärras av de stora förändringar som sker i området.
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§ 35
Skrivelse om normkritiskt arbete och könsstereotypa
normer
- skrivelse från Sverigedemokraterna
Beslut
Skrivelsen avslås.
Förslag till beslut
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för
Sverigedemokraterna, en skrivelse enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen avslås. Ordförande
Johan Kling (C) hör att det finns två förslag till beslut,
Sverigedemokraternas och avslag. Han ställer dessa emot varandra
och hör bifall till förslaget att skrivelsen avslås.
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 från Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
Skrivelse om Normkritiskt arbete och könsstereotypa normer
Förslag till beslut:


Att förvaltningen utreder och motiverar varför det
förvaltningsmässiga arbetet, inom ramen för de processer
man äger antingen skall jobba mot Könsstereotypa normer
eller För en viss definierad uppsättning normer. Samt
huruvida förvaltningen anser att ett arbete mot normer eller
för någon norm är mer effektivt.

Vår åsikt:
Vi från Sverigedemokraterna ställer oss frågande till begreppet att
”arbeta mot Könsstereotypa normer”. Anledningen till att vi är
skeptiska är att vi tror att vilka normer som är att betrakta som
könsstereotypa varierar över generationer, dvs varierar med ålder.
Vi tror också att en förvaltning har mycket begränsade möjligheter
att styra människors uppfattning kring normer. Men inom ramen
för den egna verksamheten kan man med de handlingar man gör
ändå visa vilka normer man är för. Dvs. praxis är det som utgör de
faktiska normer man är för. Det vi också tror och är vår åsikt är att
”Könsstereotypa normer” inte är samma uppsättning av normer
beroende på människors bakgrund, dvs det finns en kulturell faktor
som påverkar vilka normer man sen anser vara det könsstereotypa.
Med anledning av ovan resonemang, så hävdar vi att det vore
klokare att börja jobba med vilka normer man är för. För att när
man definierat den delen så kan alla riktlinjer dvs lokala
författningar, upphandlingsdokument som styr den verksamheten
enklare definieras, och peka på vad den faktiska handlingen blir
som en konsekvens av det man definierat som norm. Vi hävdar inte
att detta är ett enklare sätt, men likväl menar vi att ett skifte i hur
man betraktar och hanterar det egna arbetssättet, kommer sätta
spår i hur effektivt och progressivt arbetet är. Det är enklare att
säga att man är emot ”könsstereotypa normer”, men nackdelen är
att det är ospecifikt och förklarar sen inte vad det betyder i
praktiken, vad gäller alla lokala författningar.
Ett exempel. Om en flicka följer med sin pappa till badhuset, så kan
en norm säga att det är fel att flickan befinner sig ihop med pappa i
omklädningsrummet. Man kan i det läget säga att man är emot
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den formen av Könsstereotypt tänkande, som förklaring. Men man
kan också välja att säga att man är för att pappor ska kunna på
egen hand följa med sin dotter till badhuset, det har en mer
specifik förklaring till varför dottern sen befinner sig i
omklädningsrummet. Den norm man är för - förklarar sen
handlingen och konsekvensen av normen. En negation i sin tur, om
vad man är emot kan inte förklara lika mycket.
Upprinnelsen till denna skrivelse kommer av att förvaltningen i ett
svar på en remiss om Egalias framtid påtalade att
fritidsverksamhetens uppgift är att motarbeta könsstereotypa
normer.
Vi tror att genom att berätta vad man är för så kan förvaltningens
arbete med integration bli mer effektiv, så vår skrivelse handlar
inte enbart om ”Könsstereotypa normer”, och huruvida man är
emot dem eller för något annat. Utan frågan gäller alla normer
som på något sätt sen präglar den faktiska verksamheten. Där är
vår åsikt den att det är bättre att hela tiden berätta vad man är för
inte vad man är emot.
Med denna sista skrivelse före stundande sommaruppehåll vill vi
passa på att tillönska samtliga på förvaltningen inklusive alla
medarbetare en riktigt skön sommar.
Med vänlig hälsning
Tapani Juntunen
Mari Malm
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Då inga övriga frågor återstod avslutade ordförande Johan Kling
(C) sammanträdet kl 18.55 med att önska alla en trevlig sommar.

