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Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att
behandla ärenden som är sekretessbelagda. Ärenden och protokoll
finns förvarat på stadsdelsförvaltningen. Efter genomgång av
sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till
allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
 En medborgare tog upp framkomlighetsproblem för
ambulans och transporter till Portholmsgången 3.
 En medborgare påpekade att information om när
sammanträden äger rum borde tydliggöras, exempelvis
genom anslag på Medborgarkontoret och biblioteket.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan.
§ 10
Genomgång av närvarande ledamöter samt val av
protokollsjusterare och datum för justering
Beslut
Johan Kling (C) och Ulrika Lorentzi (S) utsågs att justera dagens
protokoll. Justering sker digitalt den 25 november 2021.
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§ 11
Godkännande av dagordning
Tre övriga frågor anmäldes:
- Skärholmens simhall, inkludering och delaktighet, skrivelse från
Socialdemokraterna, Vänterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande.
- Bjud in lokalpolisen i Skärholmen till stadsdelsnämnden i
Skärholmen, skrivelse från Socialdemokraterna, Vänterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
- Underhåll och upprustning av Vårbergs centrum, skrivelse från
Socialdemokraterna, Vänterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande.
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§ 12
Villa Lyran och dess omgivningar
- svar på skrivelse
SKHLM 2021/164

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. En antikvarisk förundersökning, avseende platsens historia samt
den kulturhistoriska kontexten beställs från Stadsmuseet.
Sammanfattning av ärendet
Den 18 februari 2021 lämnade Centerpartiet, Moderaterna,
Liberalerna och Miljöpartiet i Skärholmens stadsdelsnämnd in en
skrivelse med förslag att förvaltningen, tillsammans med berörda
parter, planerar för och återställer parkmarken mellan vid Villa
Lyran Ålgrytevägen och Mälaren.
Förvaltningen föreslår att en antikvarisk förundersökning om
naturmiljön runt Villa Lyran avseende platsens historia samt den
kulturhistoriska kontexten beställs från Stadsmuseet. Med
förundersökningen som underlag avser förvaltningen att
tillsammans med miljöförvaltningen och Stadsmuseet ta fram
åtgärdsförslag för en restaurering av området.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/164-3 (Godkänd - R 1) Villa Lyran och dess
omgivningar.
 SKHLM 2021/164-1 Skrivelse; Villa Lyran och dess
omgivningar.
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§ 13
Skrivelse om social hållbarhet - för vem bygger vi det nya
Skärholmen?
- svar på skrivelse
SKHLM 2021/573

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått en skrivelse för beredning från
Sverigedemokraterna. I enlighet med skrivelsen ska förvaltningen
utreda och besvara vad det innebär att Fokus Skärholmen har
inriktning på social hållbarhet, vilka sociala aspekter med rådande
utmaningar som är tänkta att avhjälpas samt hur Fokus Skärholmen
är en del i att uppnå nyckeltal och definierade mål rörande
trångboddhet, våld i nära relationer och arbetslöshet.
Förvaltningen lyfter att Fokus Skärholmens prioriterade områden är
kopplade till utmaningar i stadsdelsnämndsområdet och utifrån
dessa områden har det gjorts uppföljning som visat på positiva
effekter inom exempelvis bostadsbyggande och sysselsättning.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Särskilt uttalande
Ledamoten Shamso Ali Hassan (V) anmäler för
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande, ett särskilt uttalande enligt bilaga 1.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga 2.
Bilaga 1
Särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna.
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Bilaga 1, särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2021-11-18
Social hållbarhet - För vem bygger vi det nya Skärholmen?
Dnr SKHLM 2021/573
Ulrika Lorentzi m.fl. (S)
Shamsa Ali Hassan m.fl. (V)
Sara Soumah EY (Fi)
Särskilt uttalande
Vi vill tacka förvaltningen för ett mycket bra svar på
Sverigedemokraternas diffusa skrivelse. Skärholmen växer och det
gläds vi åt. Precis som förvaltningen skriver ska vi vara stolta över
arbetet inom Fokus Skärholmen och de prioriterade områden som
har en direkt koppling till ett antal olika definierade mål och
nyckeltal, samt hållbarhetsprogrammet som tagits fram för Fokus
Skärholmens sju prioriterade områden. Pandemin har dock
synliggjort den stora problematiken med trångboddhet i många av
ytterstaden stadsdelar.
Dess konsekvenser för smittspridningen och folkhälsan har varit
förödande. Folkhälsomyndighetens rekommendationer som varit
nödvändiga, fick konsekvenser för ungas hemarbete och
distansundervisning, eftersom att studieron inte kunnat uppnås.
Trångboddheten för med sig även annan social problematik som gör
att barn och ungas känsla av trygghet kan försämras. I Skärholmen
ser vi ett stort behov av större lägenheter med 4:or och 5:or. I vår
stadsdel har vi många större familjer som idag bor trångt.
Om det är låginkomsttagare, nyanlända eller stora barnfamiljer så är
det otroligt viktigt med större lägenheter. Det är något som
förvaltningen även tar upp i sitt svar, men vi kan inte nog
understryka hur viktigt det är att fler 4:or och 5:or planeras in i
bostadsbyggandet i Skärholmen.
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Bilaga 2, särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-11-18
Dnr Skhlm 2021/573
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Skrivelse om Social Hållbarhet – För vem bygger vi det nya
Skärholmen?
Särskilt uttalande
Vi vill tacka Förvaltningen för genomgången av Focus Skärholmen
ur en social synvinkel.
Vi har dock några synpunkter på de mål som förvaltningen räknar
upp. Gällande förskolan så är målet att föräldrar ska ges
information. Vi anser att ett sådant mål är väldigt luddigt definierat,
och att målet istället borde formuleras som att dialogen mellan
förvaltning och föräldrar måste öka, om syftet är att skapa det
socialt hållbara. Det vi menar är att ordet Information indikerar en
envägskommunikation, och dialog istället är en samverkan, en
tvåvägskommunikation, och att det i den delen som det socialt
hållbara ligger.
Gällande boenden noterar vi att förvaltningen pekar ut att
variationen av boendeformer har ökat. Vi tror dock att inför
framtida rapportering kring utvecklingen av boendebeståndet måste
man vara mer specifik och ta hänsyn till en socioekonomisk skala,
där den nedre delen av den ekonomiska skalan ges extra och särskilt
utrymme.
Gällande våra exempel i vår skrivelse där vi räknade upp specifikt
upp Våld i nära relationer, noterar vi att förvaltningen inte ger något
specifikt svar, det föranleder oss att vara på vår vakt, och bevaka
den delen extra noga.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/573-3 (Godkänd - R 1) För vem bygger vi det
nya Skärholmen?
 SKHLM 2021/573-1 Skrivelse; Skrivelse om social
hållbarhet - För vem bygger vi det nya Skärholmen?
 SKHLM 2021/573-4 Bilaga 2. Rapport -Social hållbarhet
inom Fokus Skärholmen.
 SKHLM 2021/573-5 Bilaga 3. Fokus Skärholmen - Program
för hållbar utveckling.
 SKHLM 2021/573-6 Bilaga 4. Fokus Ska¨rholmen Ha°llbarhetsredovisning 2020.
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§ 14
Bevakningsuppdrag - Sätra Vårdcentral
- svar på skrivelse
SKHLM 2021/470

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen med följande
tillägg:
- Att ge förvaltningen i uppdrag att uppvakta Regionen med krav
på att Sätra vårdcentral flyttar tillbaka till Sätra.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått en skrivelse för beredning från
Sverigedemokraterna som ställer frågan om status för fysisk
vårdcentral i Sätra och huruvida det planeras eller inte.
Förvaltningen anser att det finns risk för att en vårdcentral inte
planeras, även om det skapats utrymme för det.
Förslag till beslut
Ledamoten Ulrika Lorentzi (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett förslag till beslut enligt bilaga 1.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut med tillägg av följande att-sats från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande:
Att ge förvaltningen i uppdrag att uppvakta Regionen med krav på
att Sätra vårdcentral flyttar tillbaka till Sätra.
Ordförande Johan Kling (C) hör att det finns två förslag till beslut
förvaltningens med tillägget att ge förvaltningen i uppdrag att
uppvakta Regionen med krav på att Sätra vårdcentral flyttar tillbaka
till Sätra samt Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativs, som sitt ersättaryttrande. Ordförande Johan Kling (C)
ställer dessa mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag
till beslut med tillägget att ge förvaltningen i uppdrag att uppvakta
Regionen med krav på att Sätra vårdcentral flyttar tillbaka till Sätra.
Särskilt uttalande
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga 2.
Reservation
Ledamoten Ulrika Lorentzi (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
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Ledamoten Robin Aygun (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till beslut.
Ledamoten Shamso Ali Hassan (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Carl Henrik Caldaras (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättaren Anna Hagnefur (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Ersättaren Sara Soumah (Fi) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till ersättaryttrande.
Bilaga 1
Förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna.
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Bilaga 1, förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2021-11-18
Bevagningsuppdrag – Sätra vårdcentral
Dnr SKHLM 2021/470
Ulrika Lorentzi m.fl. (S)
Shamsa Ali Hassan m.fl. (V)
Sara Soumah EY (Fi)
Förslag till beslut
1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att uppvakta Regionen med krav
på att Sätra vårdcentral flyttar tillbaka till Sätra.
3. Att därutöver anföra följande.
Behovet av en fysisk vårdcentral i Sätra är mycket stort. Skrivelsen
som förvaltningen svarar på tar upp frågan om det kommer skapas
utrymme för en fysisk vårdcentral i Sätra. Det räcker emellertid inte
att det skapas utrymme om Regionen inte vill fylla det utrymmet
med en vårdcentral. Vi inom S, V och Fi är mycket oroade över att
förvaltningen, efter kontakt med Regionen, anser att det finns risk
att Regionen inte återöppnar en vårdcentral i Sätra, även om det
skapats utrymme för det.
Sätra är ett område där det bor många medborgare med stora
vårdbehov och Sätra vårdcentral har burit ett stort ansvar för arbetet
med jämlik vård. Ända sedan hösten 2019, när det blev känt att
vårdcentralen i Sätra skulle bli tvungen att flytta ut ur sina lokaler
eftersom fastighetsägarna planerade en ombyggnation, har S, V och
Fi krävt att regionen och den blågröna majoriteten säkrar att det
finns vård i området. Vi har både krävt alternativa lokaler för
vårdcentralen under renoveringen och garantier för att vårdcentralen
får en permanent lokal i Sätra, när renoveringen och
ombyggnationen är avslutad. Den blågröna majoriteten i Regionen
har struntat i våra krav och behoven hos de boende i Sätra.
Både Bredäng och Sätra har ett patientunderlag som har mycket
stort vårdbehov och det behövs vårdcentraler både i Bredäng och
Sätra för att jämlik vård ska vara möjlig. Att Regionen nu inte
planerar att öppna vårdcentralen i Sätra innebär en direkt besparing
från regionen, eftersom båda vårdcentralerna är regiondrivna. Den
blågröna majoritetens företrädare har tidigare sagt att Sätra
kommer få behålla sin vårdcentral och att lösningen att flytta den
till Bredäng enbart var tillfällig. Det nya beskedet innebär ett direkt
svek mot invånarna.
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Bilaga 2, särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2021-11-18
Dnr Skhlm 2021/470
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Svar på Skrivelse om Bevakningsuppdrag – Sätra Vårdcentral
Särskilt uttalande
Vi vill tacka förvaltningen för ett väl genomfört
bevakningsuppdrag.
I samband med detta svar på vår skrivelse vill vi uppmana
förvaltningen att bjuda in region Stockholm, inkludera dem i arbetet
med Focus Skärholmen, frågan om vård i stadsdelen är angelägen.
Stadsdelen genomgår en stor förändring och det är därför angeläget
att också ha med hela vårddelen redan initialt, frågan är mycket
större en enbart den direkta sakfrågan om vårdcentral i Sätra.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/470-3 (Godkänd - R 1) Skrivelse Bevakningsuppdrag om Sätra vårdcentral.
 SKHLM 2021/470-1 Skrivelse; Om bevakningsuppdrag Sätra Vårdcentral.
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§ 15
Månadsrapport per oktobermånad 2021
- beslutsärende
Skickas ut v 45.
SKHLM 2021/844

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till
månadsrapport.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 8,4 mnkr för 2021
efter åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och
resultatöverföringar.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 583385 (Godkänd - R 1) Månadsrapport per oktober 2021
 583383 Bilaga 1 - månadsrapport per okt 2021
 583384 Bilaga 2 - ub071a okt
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§ 16
Uppdatering av delegationsordningen för Skärholmens
stadsdelsnämnd gällande GDPR och lönetillägg
- belsutsärende
SKHLM 2019/523

Beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna uppdateringen av
delegationsordningen så att HR-chef ges delegation på att
godkänna samtliga lönetillägg för anställda medarbetare i
förvaltningen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna uppdateringen av
delegationsordningen så att avdelnings- och enhetschef ges
delegation på att fatta beslut enligt GDPR.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsordningen samlar vidareregleringar och fungerar som ett
arbetsverktyg för förvaltningens medarbetare. Förvaltningen
föreslår följande uppdateringar i detta tjänsteutlåtande: HR-chefen
ges delegation på att godkänna samtliga lönetillägg för anställda
medarbetare i förvaltningen. Delegation gällande dataskyddsfrågor
ska flyttas från dataskyddsombud till avdelnings- och enhetschefer.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2019/523-47 (Godkänd - R 1) delegationsordningen
oktober.
 SKHLM 2019/523-48 Bilaga 1.
 SKHLM 2019/523-49 Bilaga 2 förslag på ändring GDPR.
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§ 17
Förslag på sammanträdesdatum för Skärholmens
stadsdelsnämnd 2022
- beslutsärende
SKHLM 2021/864

Beslut
1. Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum
för år 2022.
- Måndag 3 januari klockan 09.00 (endast för att utse 2022 års
sociala delegation och förordnade ledamöter samt pensionärsråd)
- Måndag 27 januari
- Torsdag 17 februari
- Torsdag 24 mars
- Torsdag 21 april
- Torsdag 19 maj
- Torsdag 9 juni
- Torsdag 25 augusti
- Torsdag 29 september
- Torsdag 27 oktober
- Torsdag 17 november
- Torsdag 15 december
2. Nämndens sammanträden hålls kvällstid, bortsett från
sammanträdet den 3 januari. Förvaltningen får i uppdrag att
anordna lämplig lokal, efter samråd med ordföranden och i
möjligaste mån även med övriga partiers gruppledare.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 581763 (Godkänd - R 1) sammanträdesdatum 2022
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§ 18
Förslag på sammanträdesdatum för sociala delegationen
2022
- beslutsärende
SKHLM 2021/865

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att sociala delegationen under
vinterarbetstid
sammanträder onsdagar udda veckor klockan 15.30 och 15.00 under
sommartid. Sociala delegationens extra sammanträden förläggs om
möjligt till en tid senast 15.00.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 580536 (Godkänd - R 1) Förslag för schema till sociala
delegationen 2022
 577027 Schema för sociala delegationen år 2022
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§ 19
Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna
insatser utan samtycke
- svar på remiss, omedelbar justering
SKHLM 2021/746

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen föreslår en lagändring som ger socialtjänsten
möjlighet att ge barn från 12 års ålder öppna insatser utan
vårdnadshavares samtycke. Socialstyrelsen avråder från att utvidga
det så kallade mellantvånget enligt 22§ LVU till att även gälla
situationer där det finns omsorgsbrister i hemmiljön. Socialstyrelsen
har trots sitt ställningstagande lämnat författningsförslag enligt
uppdraget.
Förvaltningen ställer sig positivt till förslaget avseende sänkning av
åldersgräns för öppna insatser utan vårdnadshavares samtycke och
anser att detta är i linje med tidiga och förebyggande insatser samt
stärkandet av barns rättigheter och delaktighet.
Vidare anser förvaltningen att ett utvidgande av 22 § LVU skulle ge
socialtjänsten möjlighet att skydda barn i en bristande hemmiljö där
inte kriterierna för ett omhändertagande enligt 2 § LVU är
uppfyllda. Förvaltningen anser i linje med Socialstyrelsen att
utvidgningen då även bör gälla insatser för vårdnadshavarna.
Förvaltningen anser att fördelarna överväger risken att insatsen inte
leder till varaktig och hållbar förändring då det inte sker på frivillig
väg.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/746-5 (Godkänd - R 1) Svar Öppna insatser
utan samtycke.
 SKHLM 2021/746-1.1 Socialstyrelsens författningsförslag i
rapporten Öppna insatser utan samtycke
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§ 20
Uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas
dagverksamhet och vård- och omsorgsboenden inom
stadens valfrihetssystem
- svar på remiss
SKHLM 2021/678

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och omsorgsboende
inom stadens valfrihetssystem” till stadsdelsnämnden. Synpunkter
på remisserna ska ha inkommit senast den 20 december 2021.
Förvaltningen är i stort positiv till de krav som anges i de aktuella
uppdragsbeskrivningarna. Exempelvis är förvaltningen positiv till
tillämpningen av närhetsprincipen för ickevalsalternativet.
Förvaltningen är positiv till att kompetensen för personal inom
omsorgen uppmärksammas. Förvaltningen ser emellertid vissa
farhågor kring leverantörernas möjlighet att klara sin
kompetensförsörjning utifrån de angivna kraven. Det gäller även
möjligheten att rekrytera personal till framförallt vård- och
omsorgsboenden där det redan idag finns utmaningar. Förvaltningen
ser även ett behov av förtydligande vid eventuella frågor som kan
dyka upp när befintlig personal av något skäl inte kan delta i
kompetensförsörjande insatser inom avsatt tid.
Förslag till beslut
Ledamoten Ulrika Lorentzi (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett förslag till beslut enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut. Ordförande Johan Kling (C) hör att det finns två förslag till
beslut, förvaltningens och Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande. Han ställer dessa
mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till belsut.
Reservation
Ledamoten Ulrika Lorentzi (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Robin Aygun (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till beslut.
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Tjänstgörande ersättaren Anna Hagnefur (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Shamso Ali Hassan (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Carl Henrik Caldaras (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ersättaren Sara Soumah (Fi) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till ersättaryttrande.
Bilaga
Förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2021-11-18
Uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas dagverksamhet
och vård- och omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem
Dnr SKHLM 2021/678
Ärende 20
Ulrika Lorentzi m.fl. (S)
Shamsa Ali Hassan m.fl. (V)
Sara Soumah EY (Fi)
Förslag till beslut
- Att delvis godkänna stadsdelsförvaltningens förslag
- Att därutöver anföra följande.
Äldreförvaltningens förslag på att höja kompetenskraven i
uppdragsbeskrivningen för stadsdelsnämndernas dagverksamhet
och vård- och omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem är
lovvärt. För att nå målet med fler i tillsvidareanställningar på heltid
krävs mer resurser. För att uppnå ett hållbart arbetsliv, där fler orkar
arbeta heltid, utan delade turer och utan att behöva flyttas mellan
arbetsplatser, krävs även en politisk vilja och framförallt politiska
beslut. Hur har den borgerliga majoriteten tänkt finansiera detta?
Trots att vi i stort är nöjda med föreslagna delar så finns det
fortfarande förbättringsmöjligheter och vi vill se följande ändringar
i underlagen.
Ickeval
Vi anser att det är viktigt att kommunens egen regi har ansvar för
ickevalsalternativet. Vi är övertygade om att det är enklast om
kommunens egen regiverksamhet har uppdraget och anser att den
administrativa bördan då blir allra minst på stadsdelsförvaltningarna
eftersom biståndsbedömarna då kan ägna tid åt annat än leta efter
den närmaste utföraren.
Personal, bemanning och kompetens
Kompetenskraven måste vara tydliga och följa överenskommelsen
om yrkesutvecklingstrappan, överenskommelsen som togs i SKR:s
styrelse redan 2017. Vi ställer oss frågande till att äldre utbildningar
som undersköterska från social servicelinje godkänns, då den
utbildningen gav vårdbiträdekompetens enbart till hemtjänst.
Utbildningen har dessutom inte funnits de senaste decennierna
Vi vill att staden ska ha bemanningsenheter med fast anställd
personal på heltid, för att öka kontinuiteten, underlätta för
verksamheterna, höja kvaliteten och skapa förutsättningar för en
god och säker vård och omsorg.
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Krav på olika yrkeskategorier med fastställd utbildning bör
preciseras med antal sjuksköterskor/boende och
undersköterskor/boende.
Anställning
En personalintensiv bransch som vård och omsorg kan bara spara på
personalen genom att anställa färre, utan relevant yrkesutbildning
och med sämre villkor och löner. Vi vet sedan tidigare att privata
utförare har en större andel deltidsanställda och en större andel
tidsbegränsat anställda än kommunala utförare av äldreomsorg. Vi
vet också sedan tidigare att inom äldreomsorgen har de kommunala
utförarna ofta högre personaltäthet och högre utbildningsnivå bland
personalen. Vi anser vidare att krav på olika yrkeskategorier med
fastställd utbildning bör preciseras med antal sjuksköterskor/boende
och undersköterskor/boende samt att krav även bör finnas på
anställning av specialistsjuksköterska för vård av äldre.
Det är positivt att den borgerliga majoriteten anser att fasta
anställningar på heltid ska vara norm och vi förslår även tillägg av
ett mål avseende andel fastanställda. För att klara av omställningen
till att få fler heltidsanställda krävs politiska beslut och här behöver
staden gå före i de egna verksamheterna. Nära hälften av kvinnorna
i arbetaryrken arbetar deltid och det beror ofta på hur arbetet är
organiserat. I första hand saknas heltidsanställningar och i andra
hand är arbetet för krävande för att orka jobba heltid.
Psykisk ohälsa
I pandemins spår mår alltfler psykiskt dåligt och samtidigt som
suicidrisken minskar i alla åldersgrupper, så fortsätter den öka för
äldre män. Vi föreslår följande tillägg ”Utförare ska skapa en plan
för att kunna genomföra förebyggande arbete enligt ’Handlingsplan
för suicidprevention inom äldreomsorgen 2021- 2025’ ”.
Motsvarande skrivning bör föras in i uppdragsbeskrivningen för
dagverksamhet.
Mat och måltider
Det är av stor vikt att maten smakar gott. I de fall det är möjligt bör
de boende på vård- och omsorgsboende få delta i provsmakningar
av maten inför upphandling.
Samordnad individuell plan (SIP)
I uppdragsbeskrivningen för dagverksamhet finns definierat när en
SIP ska upprättas. Då detta arbete är oerhört viktigt för
samordningen mellan hälso- och sjukvården och kommunen bör
ordet kan ersättas av ordet ska, samt motsvarande skrivning föras in
i uppdragsbeskrivningen för vård- och omsorgsboende.

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/678-2 (Godkänd - R 1) Svar på remiss.
 SKHLM 2021/678-1.4 Uppdragsbeskrivningar för
stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och
omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem
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SKHLM 2021/678-1.3 Bilaga 1 - Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas verksamhet dagverksamhet inom
stadens valfrihetssystem
SKHLM 2021/678-1.2 Bilaga 2 - Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas vård- och omsorgsboende inom stadens
valfrihetssystem
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§ 21
Motion om att införa en kulturgaranti för stadens barn
och unga
- svar på remiss
SKHLM 2021/655

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och lämnar det
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått en motion på remiss från Kommunstyrelsen. I
motionen beskrivs att det finns ett likvärdighetproblem gällande
tillgång till kulturupplevelser inom stadens förskolor och skolor
som är avhängigt dels subventionerade kulturinsatser, dels förskolor
och skolors ekonomi. Det föreslås att införa en kulturgaranti där
kommunstyrelsen beslutar om att ”alla barn och elever i Stockholm
stads förskolor och skolor garanteras minst en kulturupplevelse per
verksamhetsår”.
Förvaltningen anser att det är positivt med en kulturgaranti som
garanteras av en subvention, där alla barn har tillgång till kultur
utifrån ett likvärdighetsperspektiv.
Förslag till beslut
Ledamoten Ulrika Lorentzi (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett förslag till beslut enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut. Ordförande Johan Kling (C) hör att det finns två förslag till
beslut, förvaltningens och Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande. Han ställer dessa
mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till belsut.
Reservation
Ledamoten Ulrika Lorentzi (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Robin Aygun (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättaren Anna Hagnefur (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Shamso Ali Hassan (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Carl Henrik Caldaras (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
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Ersättaren Sara Soumah (Fi) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till ersättaryttrande.
Bilaga
Förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11/2021
Sida 24 (41)
2021-11-18

Bilaga: förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
2021-11-18
Motion - Om att införa en kulturgaranti för stadens barn och unga
Dnr SKHLM 2021/655
Ulrika Lorentzi m.fl. (S)
Shamsa Ali Hassan m.fl. (V)
Sara Soumah EY (Fi)
Förslag till beslut:
1. Att Skärholmens stadsdelsnämnd tillstyrker motionen om att
införa en kulturgaranti för stadens barn och unga
2. Att därutöver utöver anföra:
3. Att förvaltningen redovisar hur många förskolor som har får
minst en scenkonstupplevelse varje termin
Precis som motionären beskriver har tillgången till kultur för barn
och unga i hög grad blivit en klassfråga där föräldrarnas utbildning
har en genomgående påverkan på barns och ungas
kulturupplevelser. Även om stadsdelsförvaltningen menar att man
genom våra förskolor uppnår målen om en kulturupplevelse varje
termin, så är det nog viktigt att fastslå kultursekreterarnas roll inom
detta arbete. Idag finns det dock ett likvärdighetsproblem gällande
tillgången till kulturupplevelser förskola och skola samt nyttjandet
av kulanpremien. Eftersom att subventionen inte täcker hela
kostnaden är det avhängigt förskolans eller skolans ekonomi
huruvida barnen och eleverna får tillgång till kulturupplevelser.
Under hösten 2021 höjdes subventionen av kulturaktiviteter inom
ramen för Kulan till 100 procent vilket medförde att flertalet
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som inte tidigare bokat
en kulturaktivitet gjorde det för första gången. Ett tydligt besked om
att de nerskärningar som gjorts på skolområdet den här
mandatperioden gör att förskolor och skolor väljer bort kulturen för
att de inte har råd. Vidare är nyttjandet av kulanpremien också
kopplat till en kompetens och kännedom om kultur hos personalen
som alltid inte är helt självklar.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/655-3 (Godkänd - R 1) Om att införa en
kulturgaranti för stadens barn och unga.
 SKHLM 2021/655-1.1 Remiss av Motion om att införa en
kulturgaranti för stadens barn och unga.
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§ 22
Vidaredelegation av beslutanderätt, förnyad
konkurrensutsättning: Finansiell fordonleasing 2021
- anmälningsärende
SKHLM 2021/873

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 2021/873-2 Fullmakt.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11/2021
Sida 26 (41)
2021-11-18

§ 23
Vidaredelegation av beslutanderätt: gemensam
ramavtalsupphandling för feriejobbsplaceringar
- anmälningsärende
SKHLM 2021/783

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/783-5 Fullmakt - Deltagande i gemensam
ramavtalsupphandling, feriejobbsplaceringar.
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§ 24
Vidaredelegation av beslutanderätt: inbjudan att delta i
gemensam upphandling av "Undersökningstjänster
2022"
- anmälningsärende
SKHLM 2021/664

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 2021/664-4 Vidaredelegation
Undersökningstjänster 2022.
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§ 25
Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen
2:1
- anmälningsärende
SKHLM 2021/781

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/781-2 Markanvisning för bostäder inom
fastigheten Skärholmen 2:1, intill kv Granholmen, i
Skärholmen till Järntorget Bostad AB.
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§ 26
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 2021/2-16 Protokoll 2021-10-21.
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§ 27
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 2021/4-15 Protokoll 2021-10-21.
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§ 28
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 2021/6-16 Protokoll 2021-10-14.
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§ 29
Balanslista uppdrag SDN 11/2021-11-18
- anmälningsärende
SKHLM 2021/1

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 583068 SDN 2021-11-18
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§ 30
Skärholmens simhall, inkludering och delaktighet
- skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Beslut
Skrivelsen skickas till Idrottsförvaltningen.
Förslag till beslut
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på att skrivelsen skickas till
Idrottsförvaltningen och hör bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Socialdemokraterna, Vänterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, skrivelse, Socialdemokraterna, Vänterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Skrivelse
Uttöka badtiderna för enbart kvinnor i Skärholmens simhall
Tillgängligheten för enbart kvinnor och flickor i Skärholmens
simhall behöver utökas.
Om man någonsin besökt Skärholmens simhall en lördag mellan
8.30 – 10.00, då enbart kvinnor får nyttja simhallen, så är det tydligt
att det knappt finns plats för människor. Att simträna nära
bassängkanten är inte sällan omöjligt, då man ska samsas med
flickor som dyker och hoppar, pensionärer med simträningsbälte
och andra motionssimmare. Under samma tid så kan också en bana
vara helt avstängd för simskola.
Kvinnosimmet har visats sig oerhört populärt och är något många
kvinnor och flickor ser fram emot, samtidigt är det väldigt fullt i
bassängen och omklädningsrummet.
I Skärholmen så finns det en större otrygghet hos de kvinnliga
medborgarna. Det är också en stadsdel där kvinnor har svårare att ta
plats i samhället. I rapporten Social hållbarhet inom Fokus
Skärholmens så lyfts både att kvinnor upplever en känsla av obehag
att bli tittade på i de offentliga rummen, en upplevelse som enligt
forskning är vanlig i urbana miljöer. Men också att flera kvinnor
undviker simhallen för att det inte finns tillräckligt med tider för
enbart kvinnor.
Vi är väl införstådda i att kommunala bad ska vara till för alla och
inte utesluta någon. Anledning till varför staden för ett antal år
sedan beslöt att erbjuda vissa tider enbart för kvinnor var som
bekant att man förstått att vissa grupper i samhället aldrig skulle
besöka en simhall om inte det var för denna möjlighet. Vi är inte
förespråkare av könsseparatistiska samhällen, men det kommer ta
tid att komma tillrätta med otryggheten som kvinnor och flickor
känner i stadsdelen och parallellt med arbetet att öka tryggheten och
delaktigheten så tycker vi att det känns rimligt att man utökar
öppettiderna för kvinnosimmet. En aktivitet som stärker folkhälsan
och delaktigheten.
Därför föreslår vi:
Att stadsdelsförvaltningen ger utrymme för ytterligare en tid för
enbart kvinnor och flickor i Skärholmens simhall.
Att stadsdelsförvaltningen ser till att varje simtid är minst två
timmar.
Skärholmen 2021-11-17
Shamso A Hassan m.fl. (V)
Salar Rashid m.fl. (S)
Sara Soumah (FI) EY
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§ 31
Bjud in lokalpolisen i Skärholmen till stadsdelsnämnden i
Skärholmen
- skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd skickar skrivelsen till förvaltningen
för beredning.
Förslag till beslut
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på att skrivelsen skickas till
Iförvaltningen för beredning och hör bifall därtill.
Bilaga
Skrivelse, Socialdemokraterna, Vänterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, skrivelse, Socialdemokraterna, Vänterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Skrivelse till stadsdelsnämnden i Skärholmen
Bjuda in lokalpolisen i Skärholmen till stadsdelsnämnden i
Skärholmen
Polisens arbete är viktigt och polisen behövs i Skärholmen. Vi från
oppositionen har dock blivit uppmärksammade på att polisen och
unga inom vår stadsdel behöver förbättra dialogen och samarbetet
sinsemellan. Ungas tillit till myndigheter och samhällets
institutioner behöver öka. Framför allt behöver polisen i vår
stadsdel hitta vägar för att nå ett ökat förtroende hos unga för sitt
arbete. Vi har genom både platssamverkan och lokala
samverkansöverenskommelse med polisen kommit en bit på vägen i
Skärholmen gällande att öka tryggheten i Skärholmens stadsdel.
Detta arbete behöver utvecklas vidare.
För några veckor sedan träffade lokalpolitiker från S, V och Fi
ungdomar från Skärholmen på ett möte anordnat av 127 forum och
Sätraveckorna. Vi fick ta del av berättelser om unga killar och tjejer
som har blivit stoppade, visiterade och avvisade från allmänna
platser av polisen. Vi som politiker kan aldrig lägga oss i polisen
arbete, men vi kan däremot öka förutsättningarna och vara
behjälpliga i arbetet för ökad dialog, samarbete och bygga upp
samverkansform mellan polisen och medborgare lokalt i
Skärholmen, så att tilliten ökar.
Förslag till beslut:
Att Skärholmens stadsdelsnämnd bjuder in Polisen i Skärholmen till
ett möte, för att diskutera hur stadsdelsförvaltningen kan vara
behjälpliga i arbetet för ökad dialog, samarbete och bygga upp
samverkansform mellan polisen och medborgare lokalt i
Skärholmen, med fokus på unga i Skärholmen.
Skärholmen 2021-11-18
Ulrika Lorentzi m.fl. (S)
Shamso A Hassan m.fl. (V)
Sara Soumah (FI) EY
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§ 32
Underhåll och upprustning i Vårbergs centrum
- skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Beslut
Att förvaltningen ska utreda möjligheten till bättre samarbete med
fastighetsägaren för att förbättra underhåll och upprustning av
Vårbergs centrum så att centrumet blir levande, attraktivt och tryggt
med utvecklat utbud och kvaliteter.

Förslag till beslut
Ledamoten Ulrika Lorentzi (S) yrkar att skrivelsen ska skickas till
förvaltningen för beredning.
Ordförande Johan Kling (C) yrkar för Centerpartiet, Moderaterna,
Liberalerna och Miljöpartiet att skrivelsens attsats "att förvaltningen
ska utreda möjligheten till bättre samarbete med fastighetsägaren
för att förbättra underhåll och upprustning av Vårbergs centrum så
att centrumet blir levande, attraktivt och tryggt med utvecklat utbud
och kvaliteter" skickas till förvaltningen för beredning, men att attsatsen "att förvaltningen ska beskriva hur utvecklingen av Vårbergs
centrum hade sett ut om staden varit ägare" ska avslås.
Ordförande Johan Kling hör att det finns två förslag till beslut,
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs,
som sitt ersättaryttrande samt Centerpartiet, Moderaterna,
Liberalerna och Miljöpartiets. Han ställer dessa mot varandra och
hör bifall till Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiets förslag till beslut.
Reservation
Ledamoten Ulrika Lorentzi (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Robin Aygun (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättaren Anna Hagnefur (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Shamso Ali Hassan (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ledamoten Carl Henrik Caldaras (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.
Ersättaren Sara Soumah (Fi) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till ersättaryttrande.
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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
Underhåll och upprustning av Vårbergs centrum
Många boende anser att Vårbergs centrum är en otrygg och sliten
plats. I rapporten Fokus Skärholmen, Program för hållbar
utveckling konstateras att Vårbergs centrum har stora möjligheter
till och behov av stadsutveckling. Överblickbarheten behöver
förbättras och otrygga miljöer byggas bort. Behoven är alltså kända
sedan länge men arbetet med att utveckla centrumet har försvårats
av täta ägarbyten.
Vi menar att stadsdelsförvaltningen behöver finna nya vägar för att
de boende i Vårberg ska känna sig trygga och Vårbergs centrum ska
bli ett levande och attraktivt centrum.
Förslag till beslut:
Att förvaltningen ska utreda möjligheten till bättre samarbete med
fastighetsägaren för att förbättra underhåll och upprustning av
Vårbergs centrum så att centrumet blir levande, attraktivt och tryggt
med utvecklat utbud och kvaliteter.
Att förvaltningen ska beskriva hur utvecklingen av Vårbergs
centrum hade sett ut om staden hade varit ägare.
Skärholmen 2021-11-18
Ulrika Lorentzi m.fl. (S)
Shamso A Hassan m.fl. (V)
Sara Soumah (FI) EY
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Då inga övriga frågor kvarstod avslutade ordförande Johan Kling
(C) sammanträdet kl 19.10.

