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§ 13
Genomgång av närvarande ledamöter samt val av
protokollsjusterare och datum för signering
Beslut
Johan Kling (C) och Salar Rashid (S) utsågs att justera dagens
protokoll. Justering sker digitalt den 24 februari 2022.
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§ 14
Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkändes.
Tre övriga frågor anmäldes:
 Överskuldsättning och hög upplåning, skrivelse från
Sverigedemokraterna
 Fimpar och småskräp, skrivelse från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt
ersättaryttrande
 Förskolans arbetsmiljö, skrivelse från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt
ersättaryttrande
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§ 15
Utbilda ungdomar i stadsdelen till simlärare och vatten
livräddare och erbjud desamma feriearbete
- svar på skrivelse
SKHLM 2021/902

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Den 21 oktober 2021 inkom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt Initiativ i Skärholmens stadsdelsnämnd med en
skrivelse med frågan om det är möjligt att utbilda ungdomar i
stadsdelen till simlärare och vattenlivräddare, samt att erbjuda dessa
ungdomar feriearbeten. Projektet föreslås ske i samarbete med
föreningslivet och förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det
kan finansieras med trygghetsmedel.
Förvaltningen bedömer att förslaget inte är lämpligt eller
genomförbart. Förvaltningen är dock positiv till att fortsätta
satsningen på att utbilda feriearbetare att hålla i utbildningspass i
vattenvana för förskolebarn i stadsdelsnämndsområdets
plaskdammar, tillsammans med pedagoger och föräldrar.
Förvaltningen kommer också att samarbeta med
idrottsförvaltningen avseende det uppdrag kring strandvärdar som
de har fått i kommunfullmäktiges budget 2022. Detta uppdrag
planeras inte att utföras av feriearbetare.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, ett förslag till beslut enligt
bilaga 1.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut. Ordförande Johan Kling (C) finner att det finns två förslag
till beslut, förvaltningens samt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets
och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande. Han ställer dessa
mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet ett särskilt uttalande
enligt bilaga 2.
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Reservation
Salar Rashid (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättaren Jamila Hassan Khali (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Shamso Ali Hassan (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag till beslut.
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.
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, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiet.
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Bilaga 1, förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2022-02-17
Utbilda ungdomar i stadsdelen till simlärare och vatten livräddare
och erbjud desamma feriearbete
Dnr SKHLM 2021/902
Salar Rashid m.fl. (S)
Shamsa Ali Hassan m.fl. (V)
Sara Soumah EY (Fi)
Förslag till beslut
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. Att därtill anföra
Vi tackar för det utförliga svaret på skrivelsen, men måste uttrycka
vår förvåning kring svaret att ”Förvaltningen bedömer att förslaget
att utbilda ungdomar till vattenlivräddare och simlärare och
därefter erbjuda dem ett feriearbete varken är lämpligt eller
genomförbart.”
Vi vill även tillägga att så länge ambition och politisk vilja finns, så
finns det möjligheter att försöka hitta vägar för att utöka ungdomars
utbildning och koppla detta till en framtida arbetsmarknad.
Förvaltningen skriver i sitt svar att idrottsförvaltningen har fått i
uppdrag av kommunfullmäktige att inom budgeten för 2022 att
tillse så kallade strandvärdar, utbildade i hjärt- och lungräddning,
ronderar strandbaden. I förskrifterna finns ett uppdrag att detta ska
ske i samverkan med svenska livräddningssällskapet (SLS) och med
de stadsdelsnämnder som ansvarar för strandbaden. Skärholmen
tillhör ett av de stadsdelsnämnden som ansvarar för sina strandbad.
I förvaltningens svar så står det att omyndiga personer inte kan ta
del utav en sådan utbildning. Dock har idrottsförvaltningen precis
som förvaltningen skriver inte fått möjligheten att undersöka om
detta skulle kunna kopplas ihop med feriearbetande ungdomar som
är över 18 år.
Inom ramen för den social investeringsfonden hade detta kunnat
varit ett möjligt projekt för stadsdelen att kunna bedriva. Det är
även tråkigt att idrottsförvaltningen fortfarande inte kommit till
skott med att se till att vi har strandvärdar ännu. Det har självklart
sina naturliga förklaringar i den rådande pandemi som vi har
befunnit oss inom. Dock är det skrämmande att förstudien inte
riktigt verkar vara helt och hållet färdigt. Under pandemin hade man
kunnat se till att dessa utbildningsinsatser åtminstone hade varit
färdigställda. Dessa strandvärdar hade med det sagt kunnat fungera
som utmärkta handledare för feriejobbare om vi hade haft dessa på
plats. Om denna idé inte kan utföras inom ramarna för feriearbetet –
så är det sorligt att förvaltningen och politiken inom nämnden inte
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ger ett utförligt svar på vilket annat sätt man hade kunnat bedriva ett
sådant projekt för att korta vägen till arbete och utbildning för unga.
Skärholmen är en fantastisk stadsdel men det är en stadsdel som
tampas med klassklyftor och segregation. När den rödgrönrosa
majoriteten styrde Stockholm initierade vi 2015 kommissionen för
ett socialt hållbart Stockholm. Med grund i de 18 rapporter la vi
politiken för att bryta segregationen och klasskillnader och att skapa
ett Stockholm för alla. Forskningen visar att det finns ett starkt
samband mellan barns uppväxtvillkor och levnadsvillkor senare i
livet. Det är märkligt att politiken och Skärholmens
stadsdelsförvaltningen inte undersöker möjligheten om fler socialt
förebyggande insatser, till exempel som förslaget som nu ligger på
bordet om att binda ihop feriearbetande ungdomar med möjligheten
till utbildning och korta vägen till arbetsmarknaden.
Vi inom oppositionen har ingenstans menat att feriearbetarna
nödvändigtvis behöver vara omyndiga, vill vi poängtera att för att ta
del av en gedigen och stabil SLS-utbildning så behöver du inte vara
myndig, du måste dock vara 16 år fyllda vid kursstart och du ska ha
simmat 1 000 meter varav 200 meter ryggsim de senaste 12
månaderna samt ha fått godkänt på Silverbojen. Att vara
simlärare/vattenlivräddare är en ansvarsfylld roll – men det finns
också unga människor som kan axla ansvar. Många föreningar har
unga personer som arbetar som simlärare, och självklart så handlar
det om personlig lämplighet. Vi uppfattar det som att förvaltningen
osynliggör unga människors kapacitet, och att svaret nedvärderar
unga människor i stadsdelen.
Vi ser inte heller riktigt hur ett sådant här initiativ skulle tränga
undan ordinarie arbetskraft eller konkurrera med ordinarie personal
eller semestervikariat, utan enbart stärka medborgarnas vattenvana i
stadsdelen.
Syftet med vår skrivelse var att stadsdelen skulle erbjuda utbildning
till unga personer som är lämpliga, men som inte redan har
utbildning. På det viset så investerar vi i unga människor som inte
redan är utbildade, som inte skulle få möjligheten vid en vanlig
rekrytering. Och vår mening har inte varit att utbildningen ska ske
inom ferieperioden, utan i god tid innan (då utbildningen även
kräver flertalet timmar praktik), så med fördel under höst eller vår
för start under sommaren
Det glädjer oss dock att förvaltningen är positiv till att fortsätta
satsningen på att utbilda feriearbetare till att hålla i utbildningspass
om vattenvana för förskolebarn i stadsdelsnämndsområdets
plaskdammar, i samarbete med pedagoger och föräldrar. Här hoppas
vi verkligen att förvaltningen når ut till betydligt fler under 2022,
inklusive de nyanlända i stadsdelen.
Vi välkomnar att strandvärdar, utbildade i hjärt- och lungräddning,
ska rondera strandbaden detta år, men hade gärna sett att det lokala
ungdomsföreningslivet kunnat få en förstärkning i deras
sommaraktiviteter som en feriesimlärare skulle inneburit.
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Bilaga 2, Särskilt uttalande, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna
och Miljöpartiet
Skärholmens SDN
2022-02-17

Johan Kling (C) m.fl.
Elisabeth Johnson (M) m.fl.
Conny Gabrielsson (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl
Utbilda ungdomar i stadsdelen till simlärare och vattenlivräddare
och erbjud desamma feriearbete
Från den grönblå majoriteten i Skärholmen vill vi börja med att
tacka förvaltningen för ett bra svar på oppositionens skrivelse.
Som förvaltningen påpekar i sitt svar bedöms inte förslaget som
varken lämpligt eller genomförbart. Precis som förvaltningen lyfter
i sitt svar fortsätter den satsning på att utbilda feriearbetande att
hålla i utbildningspass i vattenvana för våra förskolebarn i
stadsdelen i våra plaskdammar. Detta görs tillsammans med både
pedagoger och föräldrar. Att våra yngsta invånare i stadsdelen tidigt
får lär sig mer om vattenlek och att tidigt utveckla vattenvana
kommer leda till att fler också lär sig simma i tidig ålder. Det är
både bra för folkhälsan och ökar också tryggheten på våra stränder.
Därtill ställer vi oss i den grönblå majoriteten positiva till
samarbetet med idrottsförvaltningen avseende strandvärdar och
uppdraget som finns i den grönblå budgeten för 2022 att dessa ska
finnas på våra stränder för att öka tryggheten får våra badgäster.

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/902-2 (Godkänd - R 1) Kopia av Utbilda
ungdomar i stadsdelen till vattenlivräddare och erbjud
desamma feriejobb.
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SKHLM 2021/902-1 Skrivelse; Utbilda ungdomar i
stadsdelen till simlärare och vatten livräddare och erbjud
desamma feriearbete.
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§ 16
Verksamhetsberättelse 2021 för Skärholmens
stadsdelsnämnd
- beslutsärende, omedelbar justering
SKHLM 2022/37

Beslut
1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner bokslut och
verksamhetsberättelse, inklusive bilagor, för år 2021 och
överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens
revisorer.
2. Resultatenheternas fonderade medel ökas med 3,8 mnkr
till 2022.
3. Skärholmens stadsdelsnämnd begär ombudgetering av
investeringsmedel för upprustning av Sätradalsparken om
2,8 mnkr.
4. Skärholmens stadsdelsnämnd begär ombudgetering av
investeringsmedel för bastu vid Sätrastrandsbadet om
0,8 mnkr.
5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning av ärendet
Skärholmens stadsdelsförvaltning bedömer att nämnden bidrar till
att uppnå
kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att arbetet i stort har
pågått i enlighet med
verksamhetsplanen.
En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål
uppfylls helt. Bedömningen
grundar sig på att fyra av de underliggande
verksamhetsområdesmålen bedöms ha uppfyllts
helt och ett ha uppfyllts delvis.
En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål
uppfylls helt. Bedömningen
grundar sig på att tre av de underliggande
verksamhetsområdesmålen bedöms ha uppfyllts
helt och två ha uppfyllts delvis.
En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål
uppfylls helt. Bedömningen
grundar sig på att båda de underliggande verksamhetsområdesmålen
bedöms ha uppfyllts helt.
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Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Särskilt uttalande
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet ett särskilt uttalande
enligt bilaga 1.
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett särskilt uttalande enligt bilaga 2.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga 3.
Bilaga 1
Särskilt uttalande, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiet.
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Bilaga 3
Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna.
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Bilaga 1, särskilt uttalande, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna
och Miljöpartiet
Skärholmens SDN
2022-02-17

Johan Kling (C) m.fl.
Elisabeth Johnson (M) m.fl.
Conny Gabrielsson (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl
SU Verksamhetsberättelse 2021
Från den grönblå majoriteten i Skärholmen vill vi börja med att
tacka förvaltningen och alla medarbetare för ett gott samarbete och
ett väl utfört arbetet under 2021.
Från den grönblå majoriteten kan vi börja med att konstatera att
pandemin fortsatt att påverka vår verksamhet och vårt samhälle
under året. Många av våra invånare och medarbetare har antingen
själva drabbats av Covid-19 men också förlorat nära och kära.
Verksamheten har trots utmaningarna fungerat mycket bra, och
personalen har tillsammans med chefer visat prov på kreativitet och
varit fokuserad på att hitta nya lösningar för att utveckla
verksamheten och säkerställa att den service stadsdelens invånare
kan förvänta sig också levererats.
Vi ser att känslan av trygghet fortsätter öka i vår stadsdel. Vi ser
dock en stor skillnad mellan könen i den upplevda tryggheten, något
vi aldrig kan acceptera. Därför fortsätter vi arbetet med att öka
kvinnor och flickors trygghet i det offentliga rummet. Vi har under
året fördjupat platssamverkan i våra centrum och med lokala
aktörer, bostadsbolag och näringsidkare. Ett arbete för att skapa
trygghet och platsaktivering. Vi har också under året tagit ett nytag
på vår fritidsverksamhet och i samband med övertagandet valt att
jobba för att fler barn och unga ska ta del av den högkvalitativa
verksamheten som bedrivs i den öppna förskolan, på parklekarna
och våra fritidsgårdar. Arbetet fortsätter att fler unga ska få en
meningsfull fritid under 2022. En tydlig prioritering i vår
verksamhetsplan för 2022.
Under pandemin har många invånare i stadsdelen förlorat jobb och
försörjning. Stadsdelen har tillsammans med stadens övriga
förvaltningar och aktörer jobbat hårt för att fler ska ha möjlighet att
komma tillbaka till jobb så snart det bara går, och därför ligger
också i vår verksamhetsplan för 2022 uppdrag om fördjupade
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samarbeten med näringslivet under paraplyet Grow´in 127. Under
2021 har också rekordmånga unga fått en första rad på CV:t via
stadsdelen och vi har under året som gått erbjudit 834 unga ett
feriejobb.
En del i det utvecklade näringslivsarbetet har varit att anordna
Grow´in Skärholmen – ett event med seminarium, föreläsningar och
många möten. Näringsliv från när och fjärran möttes tillsammans
med stadsdelen och kommunens olika verksamheter, invånare och
politiker för att tillsammans diskutera Skärholmens
utvecklingspotential och framtid. Vi ser nu att intresset för
Skärholmen ökar och det är en utveckling vi välkomnar
2021 har också inneburit ett gediget arbete med Agenda 2030. Där
vi jobbat aktivt med att Agenda 2030 målen ska vara en naturlig del
ii det dagliga arbetet. Detta för att förvaltningen och Skärholmen
ska bli mer hållbart, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Miljö- och klimatarbetet är oerhört viktigt för oss i den grönblå
majoriteten därför har arbetet med att miljö- och
klimathandlingsplanerna intensifierats. För att nämna några av de
insatser som gjorts så har vi minskat vår klimatpåverkan utbyte av
utebelysning och arbetsmaskiner inom parkdriften. Vi serverar
klimatsmart, ekologisk och närodla mat på våra förskolor, vi
planterar träd med kolbädd och vi jobbat för att öka möjligheten för
gång och cykeltrafikanter.
En annan satsning som genomförts är att stärka vårt gröna
vardagsrum, Sätraskogens naturreservat som en besökspunkt. Bland
annat har satsningar på den biologiska mångfalden varit
prioriterade, med satsningar på den för Stockholm unika ekmiljön,
restaurering av våtmarksmiljö för att gynna bland annat groddjur,
betesdjur i naturreservatet för att återskapa artrik betesmark. Vi
utför också satsningar som göra naturreservatet till ett ännu
trevligare besöksmål för alla genom att utreda möjligheten till att
återställa den engelska parkmiljön vid Café Lyran, beslut om en
bygga en öppen bastu vid Sätrastrandsbadet, nya grillplatser längs
stranden och förbättrad skyltning och språkkartor för att nämna
några av de saker som gjorts under 2021.
Vi kan med glädje se att stora delar av den verksamhetsplan vi
antog för 2021 idag kan markeras med Grönt. Det finns också delar
som är både gula och röda. Dessa delar jobbar vi självklart vidare
med och vi siktar på att fortsätta arbetet med att öka tryggheten i vår
stadsdel, att fler ska komma i arbete och ständigt jobba för att
förbättra miljön och säkra upp Skärholmen inför framtiden.
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Bilaga 2, särskilt uttalande, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2022-02-17
Verksamhetsberättelse VB 2021 för Skärholmens stadsdelsnämnd
Dnr SKHLM 2022/37
Salar Rashid m.fl. (S)
Shamsa Ali Hassan m.fl. (V)
Sara Soumah EY (Fi)
Särskild uttalande
Coronapandemins effekter har fortfarande en stor påverkan på vår
omvärld och på Sverige. Vi från oppositionen vill börja med att
tacka Skärholmens stadsdelsförvaltning och alla
medarbetare för verksamhetsåret 2021. Det är tydligt att de
utmaningar som har följt av
pandemin har påverkat stadsdelsnämndens olika
verksamhetsområden.
Arbetsmarknaden inom Stockholmsregionen har förändrats i och
med pandemin. Även om arbetsmarknaden har återhämtat sig så har
ungdoms- och långtidsarbetslösheten ökat. Stockholms
arbetslöshetssiffror ligger fortfarande över snittet för riket. Det finns
fortfarande en stor osäkerhet i världsekonomin, Sverige och
Stockholm. Staten har gått ut med det största stimulanspaket sedan
finanskrisen 2008 och Sverige är inte ensam om detta globalt sett.
I Skärholmens stadsdelsområde ligger arbetslösheten på 5,64 %
jämfört med stadens 3,19 %.
Här måste staden genom jobbtorg och vuxenutbildningen säkra att
fler skärholmsbor kommer in i arbete och studier. Prioriteringar på
arbetsmarknadspolitiken har lyst med sin frånvaro och passivitet har
varit borglighetens signum. Under 2019 valde den borgerliga
majoriteten att ta bort 90 dagarsgarantin för unga som den
rödgrönrosa majoriteten införde under föregående mandatperiod.
Genomsnittstiden för inskrivningstiden för unga har ökat inom
jobbtorg samt att färre har fått en individuell handlingsplan efter
fem dagar. Långtidsarbetslösheten bland kvinnor har förstärkts
under pandemin, utrikesfödda kvinnor är överrepresenterade i
statistiken.
Coronapandemin har ritat om världsekonomin. Fortfarande
föreligger de största utmaningarna i att möjliggöra omställning för
personer som direkt har drabbats av arbetslöshet, samtidigt som
man måste fortsätta stävja tappet inom transportnäringen, hotelloch restaurangnäringen samt service kopplat till besöksnäringen.
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Dessa branscher har kommit att på senare tid återhämta dock har
många lågtröskelsarbeten försvunnit. Lågtröskelsarbete som har
varit viktiga för målgrupper som nyanlända, unga, korttidsutbildade
samt personer som lever med funktionsnedsättning.
Grow'in Skärholmen är ett viktigt projekt för att stärka relationen
mellan olika aktörer. För att bidra till att Skärholmen ska ses som en
attraktiv plats för näringslivsaktörer, fastighetsägare och akademi
att etablera sig inom. Vi saknar dock en utvärdering kring hur
evenemanget har kommit medborgarna tilldels, hur de har
involverats, och i vilken utsträckning de har deltagit.
Förvaltningen redovisar ett överskott om 39,6 mnkr före
resultatöverföringar.
Efter resultatöverföringar redovisar förvaltningen ett överskott om
35,9 mnkr för 2021.
Det är anmärkningsvärt att Skärholmens stadsdelsnämnd går med
överskott på nästa 36 miljoner. Dessa resurser hade kunnat göra
bättre nytta inom Skärholmens välfärdsområden än att de ska skicka
tillbaka till staden.
Vi kan konstatera att ansökningar för föreningsbidragen är långt
under det satta målet samt att medborgarförslagen sjunkit i antal. Vi
från oppositionen har föreslagit en handlingsplan för att stärka
civilsamhället och föreningslivet lokalt i Skärholmen vilket ej har
färdigställts av politiken och förvaltningen. Vilket kan anses vara ett
misslyckande. Att enbart 36% vet vart de ska vända sig om de vill
vara delaktiga i utvecklingen av sin stadsdel, när det gäller parker,
lekplatser och parklekar, är inte bra.
När det gäller arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) för den yngre
åldersgruppen 12–17 år står det att det finns behov att nå fler
ungdomar. Målet måste förtydligas och säkerställas att vi når fler
unga mellan 12–17. Framför allt när vi ser en samhällstrend där
rekrytering av unga till kriminalitet går lägre ner i åldrarna. Det är
en riskgrupp som måste nås för ett effektivare förebyggande arbete.
I KF:s mål 1.4. står det att 75 % av andelen våldsutövare som
ansökt om stöd att bryta sitt beteende fullföljt sin behandling, här
måste förvaltningen bli även bättre på uppföljning gällande avhopp
från behandling. På grund av den höga andelen våldsutsatta, där
kvinnor är mest drabbade, behövs fler metoder där fler våldsutövare
söker om stöd och fullföljer behandling.
Den borgerliga majoriteten har dessutom årligen under hela
mandatperioden inte lyckats med att nå målen inom
trygghetsfrågorna. Endast 53 % av alla tillfrågade skärholmsbor
upplever trygghet i sin stadsdel. Till detta kan man tillägga
Skärholmsbor nöjdhet med renhållning och städning, skötsel och
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städning av park och grönområden och nöjdhet med stadsmiljön
sjunker.
Otrygghetsupplevelsen för kvinnorna att vistas ute kvällstid är högt
i vår stadsdel, det är en fråga som måste prioriteras högre.
Vi vet att Stockholm inte är en jämställd stad, och i
verksamhetsberättelsen syns detta i många delar.
Jämställdhetsarbetet har åsidosatts av det grönblå styret istället för
att intensifieras. Kvinnor är inte bara överrepresenterade i
statistiken om långtidsarbetslöshet och bland personer som fått
ekonomiskt bistånd för deras försörjning utan visar sig också bland
nyanländas etablering då det tar längre tid för nyanlända kvinnor att
få en fast bostad jämfört med män. Men dessa är bara några av flera
exempel på ojämställdheten som råder. Vi menar att
egenförsörjning är en av de viktigaste faktorerna för att nå
ekonomiskt jämställdhet och mer måste göras för att komma åt detta
inom stadsdelen.
Vartannat år lämnas funktionshinderombudsmannens rapport över
till stadens politiker och belyser Stadens arbete gällande
målgruppen personer som lever med funktionsnedsättning.
Vi vet även att gruppen unga med funktionsnedsättning löper idag
störst risk att hamna i ett utanförskap – där försörjningsmöjligheter
och aktivt deltagande i samhällslivet är begränsade.
Samhällets stöd till gruppen blir med andra ord ytterst avgörande
för framtidsutsikterna för gruppen. Pandemin får aldrig bli en ursäkt
för att personer som lever med funktionsnedsättning glöms bort.
Inlåsningseffekterna inom dagligverksamhet kvarstår. Skärholmens
stadsdelsförvaltning behöver trycka på och se till att vi bygger fler
LSS-bostäder. Vi har sedan tidigare socialförvaltningen har tagit på
sig ett större övergripande ansvar gällande beställningar.
Det är positivt att förvaltningen under året arbetat aktivt
systematiska kvalitetsarbetet med att synliggör varje barns
utveckling och lärande. Det är även glädjande att man äntligen når
målet om att ha fler legitimerade förskolelärare. Vi välkomnar att
förvaltningen genomfört en informationskampanj om förskolan som
direktadresserats till 148 vårdnadshavare med barn i förskoleålder.
Vi konstaterar även att målet med andel nöjda föräldrar till barn i
förskolan har sjunkit.
Vi tror dock på att stadsdelsnämnden behöver ta ett större
genomgripande ansvar, med tydliga mål riktade mot att öka
förskoleyrkens attraktionskraft. Vi tycker dessutom att det är
beklagligt att förvaltningen inte ännu har startat den
pilotverksamhet med ett barnhälsoteam där olika kompetenser ska
samverka, för att främja och förebygga ohälsa för alla barn.
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Vi har under längre tid pekat på att socialtjänsten, skola,
fritidsverksamhet och civilsamhälle måste öka sitt samarbete – för
att vi ska kunna stoppa gängrekryteringen i området.
Att barn och unga känner sig nöjda med och inkluderade i fritids
och kulturaktiviteter är viktigt, kanske extra viktigt i vårt område,
där unga människor behöver givande sysselsättningar som ger dem
en fristad från trångboddhet och möjlighet att utvecklas, och som
håller dem borta från gängrekrytering och liknande.
Det är bra att förvaltningen prioriterar detta, och det är också av
betydande vikt att man även når ut med denna information till
nyanlända barn och unga, som inte alls deltar i samma utsträckning.
Siffrorna kring deltagandet i föreningslivet bland ungdomar är
bekymrande och kräver rätt strategi och riktade åtgärder, framförallt
så behöver flickornas deltagande öka.
Att 94,3% känner sig trygga när de besöker förvaltningens
fritidsgårdsverksamheter är glädjande. Vi hoppas att förvaltningen
prioriterar att ta till vara på civilsamhällets engagemang framåtgent,
och framförallt kommunicerar bättre kring möjligheterna att söka
föreningsstöd hos Skärholmens stadsdelsnämnd. Att enbart 16 har
gjort det är verkligen beklämmande, det är under två tredjedelar av
målet. Vi har dessutom snart under ett halvt verksamhetsår saknat
ett ungdomsråd – och vi inväntar fortfarande svar om dess framtid.
I KF:s mål 3.2. lyfts de utmaningar med hög sjukfrånvaro på vissa
av förvaltningens enheter. Enligt verksamhetsberättelsen har arbetet
med att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet löpt enligt plan
och som ett gott exempel tas en tre dagars grundutbildning som
erbjöds upp. Det är bra att samtliga chefer, biträdande enhetschefer
samt skyddsombud får möjlighet till en arbetsmiljöutbildning men
det borde vara självklart i förvaltningens arbetsmiljöarbete.
En grundutbildning är i sig inte heller arbetsmiljöarbete utan en
förutsättning för ett sådant. Att enbart 65% av alla chefer,
biträdande enhetschefer och skyddsombud har deltagit borde även
det förklaras. Vi saknar dessutom uppgifter kring hur det faktiska
systematiska arbetsmiljöarbetet har sett ut på förvaltningens enheter
under verksamhetsåret. För att långsiktigt minska sjukfrånvaro och
personalomsättning behöver arbetsmiljöarbetet systematiseras och
prioriteras. Vi önskar att detta görs under löpande verksamhetsår.
Verksamhetsberättelsen visar att Skärholmen är ett av de områden i
Stockholm där effekterna av pandemin och segregation är
fortfarande är rådande. Det förklaras delvis av uteblivna
investeringar på grund av skattesänkningar. Det förklaras även att vi
har ett politiskt styre som är för passivt, nonchalant och
ambitionslöst. Det är inte med detta styre som vi kommer att
förverkliga och uppnå målet om ett Skärholmen för alla.
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Bilaga 3, särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2022-02-17
Dnr Skhlm 2022/37
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Verksamhetsberättelse VB 2021 Skärholmens Stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande
Vi noterar att Verksamhetsberättelsen för 2021 så är våld i nära
relationer fortsatt hög, den ökning av fall som rapporteras in till
Socialtjänsten under år 2020, till skillnad från 2019, ligger
fortfarande kvar på denna höga nivå 2021.
Den upplevda tryggheten i området ligger alltjämt långt ifrån det
mål som nämnden satt upp (lika som KFs mål).
Glädjande är att antalet familjer utan stadigvarande bostad kraftigt
minskat under 2021, likaså att antalet barn i familjer som saknar
stadigvarande bostad har kraftigt sjunkit. Det är en trend vi hoppas
ska hålla i sig under året.

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2022/37-1 (Godkänd - R 1) Verksamhetsberättelse
2021 - Skärholmens stadsdelsnämnd.
 SKHLM 2022/37-2 Bilaga 01 - SDN24 VB.
 SKHLM 2022/37-3 Bilaga 02 - Uppföljning av intern
kontroll.
 SKHLM 2022/37-4 Bilaga 03 - GDPR Årsrapport 2021.
 SKHLM 2022/37-5 Bilaga 04 - Underlag till förskolerapport
2021.
 SKHLM 2022/37-6 Bilaga 05 - Trygghetsinvestering Boulebana vid Sätrastrandbadet.
 SKHLM 2022/37-7 Bilaga 06 - Klimatinvestering - LED
belysning i Borgmästare Skyttes park.
 SKHLM 2022/37-8 Bilaga 07 - Klimatinvestering - Utbyte
eldrivna maskiner.
 SKHLM 2022/37-9 Bilaga 08 - Klimatinvestering Växtbäddar med biokol och trädplantering.
 SKHLM 2022/37-10 Bilaga 09 - Uppföljning av öppen
fritidsverksamhet 2021.
 SKHLM 2022/37-11 Bilaga 10 - Sammanställning av
medborgarförslag 2021.
 SKHLM 2022/37-12 Bilaga 11 - Sammanställning av
synpunkter och klagomål 2021.
 SKHLM 2022/37-13 Bilaga 12 - Sammanställning av
synpunkter och klagomål 2020 - åtgärdade.
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SKHLM 2022/37-14 Bilaga 13 - Sammanställning av
synpunkter och klagomål 2019 - åtgärdade.
SKHLM 2022/37-15 Bilaga 14 - uh018a_11999.
SKHLM 2022/37-16 Bilaga 15 - BasNyckeltal 2021
Skärholmen.
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§ 17
Parkinvesteringar 2023-2025
- beslutsärende
SKHLM 2021/937

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
parkinvesteringar för 2023 - 2025.
Sammanfattning av ärendet
För större parkinvesteringar på parkmark ansöker stadsdelsnämnden
om investeringsmedel hos kommunfullmäktige. I detta ärende
presenteras förvaltningens förslag investeringsplan för 2023-2025,
vilket också blir de medel som nämnden ansöker om hos
kommunfullmäktige.
För Sätradalsparken ansöks om totalt 20 mnkr under åren 2019 –
2023 i enlighet med tidigare beslut. Nämnden ansöker även om 3
mnkr till reinvesteringar för perioden 2023-2024. För
kvartersparken Idleken föreslås ansökan om 5,5 mnkr, med
målsättningen att påbörja programarbete år 2023 inför upprustning
under 2024 och framåt. För upprustning efter perioden föreslås
ansökan om 6 mnkr till Trissans småbarnslek.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/937-1 (Godkänd - R 2) Parkinvesteringar
2023-2025.
 SKHLM 2021/937-2 (Godkänd - R 2) Blankett
Investeringsönskemål 2023-2025.
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§ 18
Förslag till reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm
arbetstid och reviderade riktlinjer för barnsäkerhet i
Stockholm stads kommunala förskolor
- svar på remiss
SKHLM 2021/908

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
besvara remissen gällande förslag till reviderade riktlinjer för
omsorg på obekväm arbetstid och reviderade riktlinjer för
barnsäkerhet i Stockholm stads kommunala förskolor.
Förvaltningen är positiv till uppdateringen av riktlinjerna då dessa
bidrar till ett likvärdigt arbete inom staden.
Förslag till beslut
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet, ett förslag till beslut
enligt bilaga 1.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokraterna
ansluter sig till förslaget.
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett förslag till beslut enligt bilaga 2.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på Centerpartiet, Moderaterna,
Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraternas förslag till
beslut. Ordförande Johan Kling (C) hör att det finns två förslag till
beslut: Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och
Sverigedemokraternas förslag samt Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Han ställer dessa mot varandra och hör bifall till Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraternas
förslag.
Reservation
Salar Rashid (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättaren Jamila Hassan Khali (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
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Shamso Ali Hassan (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag till beslut.
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.
Sara Soumah (Fi) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag till ersättaryttrande.
Bilaga 1
Förslag till beslut, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Sverigedemokraterna.
Bilaga 2
Förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga 1, förslag till beslut, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna
och Sverigedemokraterna
Majoriteten godkänner förvaltningens förslag till beslut och vill
därtill anföra att ett flexibelt arbetsliv kräver en flexibel
barnomsorg. Detta är särskilt viktigt i Skärholmen där
arbetslösheten är högre än snittet i Stockholm.
Därför är det viktigt att reglerna möjliggör ett flexibelt arbetsliv och
ett fungerande livspussel för vårdnadshavare och barn.
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Bilaga 2, förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2022-02-17
Förslag till reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid
och reviderade riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholm stads
kommunala förskolor
Dnr SKHLM 2021/908
Salar Rashid m.fl. (S)
Shamsa Ali Hassan m.fl. (V)
Sara Soumah EY (Fi)
Förslag till beslut
1. Att delvis godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande
2. Att därutöver anföra
Det är positivt att möjligheten till omsorg för föräldrar som arbetar
på obekväm arbetstid inom Stockholms stad. Enligt lag ska
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg tillhandahållas i den
omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete,
studier och barnens eget behov. (2 a kap. 6 6 § skollagen). Med
andra ord, fastslår skollagen barnens rättigheter till omsorg
samtidigt som denna omsorg i form av välfärdspolitik anpassar sig
till en föränderlig arbetsmarknad.
Utifrån hur arbetsmarknaden är beskaffad och beroende på
människors anställningsvillkor och aktuella arbeten, så behöver
välfärdspolitiken även kunna möta dessa människors behov. Det är
positivt att riktlinjerna har förtydligats för att underlätta
tillämpningar. Förslaget till revideringar av riktlinjer försvårar dock
för personer som har otrygga anställningar att kunna söka omsorg
på obekväm arbetstid. Att vårdnadshavare måste lämna eventuella
schemaändringar 21 dagar innan de börjar gälla utesluter en väldigt
stor grupp som arbetar under otrygga anställningsformer. Att
omsorg även på obekväm arbetstids ska sökas per kalenderår istället
för termin kan försvåra för många vårdnadshavare på redan hårt
konkurrens utsatt arbetsmarknad som kräver stor flexibilitet för
arbetstagare. Självklart ska välfärden finnas där för de som behöver
den, det gäller även omsorg på obekväm arbetstid för
vårdnadshavare. Utnyttjanden av välfärdssystem ska självklart
beivras. Men att utbildningsförvaltningen ska ges möjlighet till att
ifrågasätta det angivna behovet av omsorg på obekväm arbetstid
och vid misstanke om överutnyttjande, måste förtydligas och inte
bli ett sätt för staden att kunna spara på pengar.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2022
Sida 25 (42)
2022-02-17

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/908-2 (Godkänd - R 1) Remiss av Förslag till
reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid och
reviderade riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholm stads
kommunala förskolor.
 SKHLM 2021/908-3 Bilaga 1.
 SKHLM 2021/908-4 Bilaga 2.
 SKHLM 2021/908-5 Bilaga 3.
 SKHLM 2021/908-6 Bilaga 4.
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§ 19
Färdplan för äldreomsorgens utveckling
- svar på remiss
SKHLM 2021/1014

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens skrivelse
som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
En färdplan för äldreomsorgens utveckling har tagits fram och
skickats på remiss till bland annat stadsdelsnämnderna. Färdplanen
ska ses som ett ramverk för pågående och kommande
utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet.
Skärholmens stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till att en
färdplan tagits fram och vill här lyfta några punkter i denna remiss
av färdplanen med förhoppningen att ambitionerna i färdplanen ges
möjlighet att höjas ytterligare och att staden ska vara ledande inom
äldreomsorgen.
Skärholmens stadsdelsförvaltning vill särskilt lyfta innovation som
metod för att utveckla en äldreomsorg i världsklass. Förvaltningen
ser ett behov av att rikta innovationens krafter särskilt på
hemtjänsten. Ytterligare ett område där innovation skulle kunna
förändra äldreomsorgens riktning är inom byggnationer.
Förvaltningen ser att staden skulle må väl av en utökad
omvärldsanalys på området.
Den förslagna färdplanen tar sikte på att äldreomsorgens
medarbetare ska ha rätt kompetens och bra arbetsförhållanden och
det ställer sig stadsdelsförvaltningen givetvis bakom. Vid sidan av
att erbjuda attraktiv kompetensutveckling för de medarbetare som
redan finns i verksamheten, både omsorgspersonal, legitimerade
personer och chefer, behöver Stockholms stads äldreomsorg
attrahera nya medarbetare som kan bidra till att staden är ledande på
området.
Skärholmens stadsdelsförvaltning skulle också vilja lyfta
uppföljningar som en annan viktig del av kvalitetsarbete och
utveckling mot högre kvalitet i äldreomsorgen. Slutligen vill
Skärholmens stadsdelsförvaltning sätta ljuset på en specifik grupp
äldre som förvaltningen ser behov av att lyfta fram. Det handlar om
de som saknar anhöriga helt eller vars anhöriga av olika skäl inte
kan vara så involverade i deras vardag. Förvaltningen ser att det
finns ett glapp mellan dem som klarar sina vardagsbestyr helt själva
och dem som får en god man. I glappet däremellan finns det äldre
som, i sin ensamhet, saknar stöd och hjälp av koordinera sin omsorg
med insatser från olika aktörer, stöd att hantera stora och små
händelser i livet som blir mer svårhanterliga utifrån åldrandet.
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Färdplanen skulle kunna ta ett grepp om på vilket innovativt sätt det
behovet skulle kunna fyllas.
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på förvaltningens förslag till
beslut och hör enhälligt bifall därtill.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ett särskilt uttalande enligt bilaga 1.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
ett särskilt uttalande enligt bilaga 2.
Bilaga 1
Särskilt uttalande,Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
Bilaga 2
Särskilt uttalande, Sverigedemokraterna.
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Bilaga 1, särskilt uttalande,Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
2022-02-17
Färdplan för äldreomsorgens utveckling
Dnr SKHLM 2021/908
Salar Rashid m.fl. (S)
Shamsa Ali Hassan m.fl. (V)
Sara Soumah EY (Fi)
Särskild uttalande
Vi vill börja med att tacka förvaltningen för ett bra tjänsteutlåtande
och svar på remiss gällande färdplan för äldreomsorgen. Gällande
punkten personal med rätt kompetens och bra arbetsförhållanden, så
behöver man fortsätta och intensifiera arbetet med rätten till heltid
och trygga upp arbetsförhållandena för personal som arbetar inom
äldreomsorgen. Vi håller även med förvaltningen om att innovation
som metod kan förbättra äldreomsorgen i staden. Hemtjänsten är ett
sådant område men detta kan även gälla för våra äldreboenden.
Rätten till kompetens är avgörande för en fortsatt utveckling av vår
välfärd och vår äldreomsorg. Detta handlar inte bara om att de äldre
ska ha rätt till god kvalité och omsorg, utan lika mycket om att öka
attraktionskraften till vård- och omsorgsyrken inom välfärden. Detta
gäller alla medarbetare och hela arbetsdelningen inom vård- och
omsorgskedjan, från omsorgspersonal till chefer. Förvaltningen har
rätt i att uppföljningsarbetet vad gäller att säkra kvalitetsarbetet och
utvecklingen mot högre kvalité måste utvecklas än mer. Vi håller
även med förvaltningen om att det finns en skör och sårbar grupp av
äldre som helt saknar anhöriga eller vars anhöriga inte kan vara
involverade i deras vardag. Denna sköra grupp kommer att behöva
extra stöd, och vi behöver sätta in alla former av insatser för att
möjliggöra att de klarar av sina vardagssysslor och kunna
koordinera sin omsorg. Ensamhet och isolering är även en viktig
fråga som måste klaras upp.
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Bilaga 2, särskilt uttalande, Sverigedemokraterna
Skärholmens Stadsdelsnämnd
2022-02-17
Dnr Skhlm 2021/1014
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Färdplan för Äldreomsorgens utveckling
Särskilt uttalande
Vi noter under Bilaga 1, sidan 10 att planen är att citat ”utveckla
metodik för initial språkbedömning vid anställning”. Vi finner det
märkligt att detta inte redan är en avklarad punkt och
implementerad i verksamheten. Vi ställer oss inte aviga till adekvat
fortbildning inom ramen för en redan befintlig tjänst inom
äldreomsorgen. Men vi ser att resurser istället används till att
personal måste genomgå basal utbildning i svenska språket. En
fortsatt Färdplan för äldreomsorgen ska innebära ett totalt stopp för
anställningar av personal utan tillräckliga kunskaper i svenska
språket, enbart på det sättet kan vi säkerställa att resurser går till att
höja kompetensen inom äldreomsorgen.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/1014-3 (Godkänd - R 1) Svar på remiss av
Färdplan för äldreomsorgens utveckling.
 SKHLM 2021/1014-1.3 Kopia av godkänt tjänsteutlåtande:
KS 2021/1462 - Tjänsteutlåtande
 SKHLM 2021/1014-1.2 Bilaga 1 Färdplan för
äldreomsorgens utveckling
 SKHLM 2021/1014-1.1 Bilaga 2
Kompetenutvecklingsinsatser inom äldreomsorgen
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§ 20
Kontorsyttrande: En förbättrad förpackningsinsamling –
nya roller för kommuner och producenter
- anmälningsärende
SKHLM 2021/917

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2021/917-6 Promemoria En förbättrad
förpackningsinsamling_försättsblad
 SKHLM 2021/917-7 (Godkänd - R 1) Promemoria En
förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner
och producenter
 SKHLM 2021/917-1.1 Promemorian: En förbättrad
förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och
producenter
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§ 21
Protokoll - Skärholmens Pensionärsråd
- anmälningsärende
SKHLM 2022/6

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2022/6-1 Protokoll 2022-01-20.
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§ 22
Protokoll - Skärholmens råd för funktionshinderfrågor
- anmälningsärende
SKHLM 2022/5

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2022/5-1 Protokoll 2022-01-20.
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§ 23
Protokoll - Gruppledarmöte
- anmälningsärende
SKHLM 2022/2

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2022/2-1 Protokoll 2022-01-27.
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§ 24
Balanslista SDN 3/2022-02-17
- anmälningsärende
SKHLM 2022/1

Beslut
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar att anmälan godkänns och läggs
till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.
Handlingar i ärendet
 SKHLM 2022/1-3 Balanslista uppdrag - SDN 3/2022-02-17.
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§ 25
Överskuldsättning och hög upplåning
- skrivelse från Sverigedemokraterna
Beslut
Stadsdelsnämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för
beredning.
Förslag till beslut
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler för Sverigedemokraterna
en skrivelse till förvaltningen.
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
2022-02-17
Övrigt
Tapani Juntunen (SD)
Mari Malm (SD)
Skrivelse om Överskuldsättning och hög belåningsgrad
Förslag till beslut:
Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur stor andel i
Skärholmen som har överskuldsättning samt har hög belåningsgrad
För cirka tio år sedan genomfördes en kartläggning av
Överskuldsättning (skuld som regleras av Kronofogdemyndigheten)
i stadsdelen. Resultatet visade att det fanns en stor andel som hade
en överskuldsättning.
Vi vill därför att förvaltningen ges i uppdrag att återupprepa
kartläggningen för att se hur utvecklingen har gått med
överskuldsättning. Vi vill dock utöver detta att förvaltningen utreder
hur stor andel som har en hög belåningsgrad. Med hög
belåningsgrad syftar vi på stora lån som vid händelse av kraftigt
höjda räntor skulle medföra att man hamnar på obestånd och inte
kan klara av sin basala försörjning.
Då utvecklingen ser ut att gå mot en situation med just höjda räntor
är det angeläget att skaffa sig förkunskaper om vad en sådan
ränteutveckling kan medföra i socioekonomiska termer i stadsdelen.
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§ 26
Fimpar och småskräp
- skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Beslut
Stadsdelsnämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för
beredning.
Förslag till beslut
Ledamoten Carl Henrik Caldaras (V) anmäler för
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande, en skrivelse till förvaltningen.
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
Skärholmens stadsdelsnämnd
Skrivelse till stadsdelsnämnden i Skärholmen

Fimpar och småskräp
Från 1 januari 2022 är det olagligt att slänga fimpar, snusprillor och
annat småskräp på marken. En lagändring i miljöbalken har gett
förutsättningar för att det numera är straffbart att skräpa ner. Även
om vi välkomnar dessa lagändringar så måste attitydförändringar
hos befolkningen ske för att vi ska kunna få bort nedskräpningen i
vår stadsdel. Det är välkänt att till exempel, filtret i fimpar inte är
biologiskt nedbrytbart och innehåller plast som blir kvar i naturen
under en lång tid, det innehåller också gifter som läcker ut i miljön
och förorenar ekosystem.
Under coronapandemin användes klisterlappar och pilar på marken
som en del av informationskampanjen för att öka medvetandet hos
befolkningen. Samtidigt som näringsidkare även hade detta som
krav för att kunna bedriva verksamhet under pandemin, men då
handlade det mer om att hålla avstånd. Det är en omöjlighet för
polisen att prioritera den här typen av brott. Därför behöver vi olika
insatser för att förändra befolkningens beteende och attityder till
nedskräpning. Vi vill därför satsa på en informationskampanj
gällande nedskräpning.
Därför föreslår vi Stadsdelsnämnden att besluta om:




att stadsdelsförvaltningen utreder om man kan starta en
informationskampanj med affischer på olika språk, främst
engelska, mot nedskräpning.
att stadsdelsförvaltningen utreder möjligheter om att i
enlighet med denna informationskampanj sätta upp
klisterlappar på marken och andra lämpliga platser.
att stadsdelsförvaltningen gör en översyn och ser över om det
finns tillräckligt med papperskorgar för fimpar och placera
nya på platser där det saknas

Salar Rashid m.fl (S)
Shamso A. Hassan m.fl (V)
Sara Soumah (Fi) EY

2022-02-17
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§ 27
Förskolans arbetsmiljö
- skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Beslut
Stadsdelsnämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för
beredning.
Förslag till beslut
Ersättaren Sara Soumah (Fi) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
en skrivelse till förvaltningen.
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
Skärholmens stadsdelsnämnd
Skrivelse till stadsdelsnämnden i Skärholmen
Skrivelse om handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för
förskollärare och barnskötare
Pandemin har drabbat förskolan hårt. Arbetsmiljön har varit slitsam.
Under föregående mandatperiod togs beslutet om att en
handlingsplan ska tas fram för att förbättra arbetssituationen för
barnskötare och förskollärare. En handlingsplan som skulle
användas för att systematiskt förbättra förskolepersonalens
arbetsmiljö, likt den som finns för socialsekreterare.
För att kunna behålla och rekrytera nya förskollärare och
barnskötare är det viktigt att staden som arbetsgivare vidtar de
åtgärder som krävs för att skapa bästa arbetssituation för
medarbetare på våra förskolor. Jobbet kan innebära
belastningsskador i och med tunga lyft, höga ljudnivåer och stress.
Sjukskrivningstalen är höga inom sektorn.
I verksamhetsberättelsen för Skärholmens stadsdelsnämnd för 2021
står att det finns behov av att förbättra förskolepersonalens
arbetssituation på olika sätt för att minska upplevd stress hos
pedagoger.
Mot bakgrund av ovan vill vi fråga förvaltningen:
 Finns det en handlingsplan för att förbättra barnskötare och
förskollärares arbetsmiljö?
 Har arbetet med handlingsplanen för förbättrad
arbetssituation för förskollärare och barnskötare fortlöpt
sedan den implementerades?
 Om handlingsplan finns och arbetet fortgår - hur ser
upplägget för det fortsatta arbetet ut framöver? Vilka
insatser planeras härnäst?
Salar Rashid m.fl (S)
Shamso A. Hassan m.fl (V)
Sara Soumah (Fi) EY
2022-02-17
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Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordförande Johan Kling (C)
sammanträdet kl 18.45.

