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§1
Genomgång av närvaro
Ordförande Ewa Larsson (MP) förklarade sammanträdet öppnat.
Nämnden ajournerade sig mellan klockan 18.00-19.08 för Öppet
forum med allmänhetens frågestund.
Närvaron redovisas på sida 1-2.
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§2
Val av justerare och meddelande om tid och plats för
protokolljustering
Beslut
1. Vice ordförande Tina Kratz (V) utses att tillsammans med
ordförande Ewa Larsson (MP) justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska justeras 18 juni 2019.
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§3
Godkännande av dagordning samt beslut om närvarooch yttranderätt
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.
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§4
Anmälan av protokolljustering
Anmäls att stadsdelsnämndens protokoll från den 23 maj 2019
justerades den 27 maj 2019.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Protokoll nr 7/2019
Sida 8 (37)
2019-06-13

§5
Information från stadsdelsförvatlningen
Stadsdelsdirektör Maria Laxvik lämnade över ordet till
avdelningschef Karin Aleberg Löfgren som berättade om
förvaltningens planerade sommaraktiviteter så som sportscamp,
sommarfritids på Kärrtorps IP, sommarkollo på Nåttarö samt utflykt
till bland annat Skara sommarland. Samtliga aktiviteter är öppna
och gratis för alla barn och ungdomar. Fritidsgårdarna kommer att
ha öppet måndag-torsdag 18.00–21.30, fredag och lördag 18.00–
23.30. Det kommer även att anordnas biologikollo för barn och
ungdomar (7-15 år) där man kommer laborera med insamlat
material från naturen.
Avdelningschef Hanna Jakhammer informerade nämnden om att
389 ungdomar har anställts av förvaltningen för sommarjobb. Det är
en jämn könsfördelning mellan pojkar och flickor. 78 av dessa är
prioriterade och 11 av dessa har angett en funktionsnedsättning.
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§6
Nämndens frågor till förvaltningen
Maria von Bredow (S) tog upp en fråga gällande förskolan och
kösystemet. Det har uppmärksammats att flera förskolor har
problem med väldigt ojämn könsfördelning i barngrupperna, på en
avdelning kommer det till hösten att vara 13 pojkar och 1 flicka.
Detta är ett tecken på att kösystemet inte fungerar menade hon.
Avdelningschef Jan-Erik Johansson berättade kort om kösystemet
och de utmaningar som finns, han välkomnade en diskussion om
detta och menade att det är politiska beslut som ligger bakom
utformningen av kösystemet. Ewa Larsson (MP) undrade om detta
har uppstått tidigare och på det svarade Jan-Erik Johansson att han
inte känner till att detta ska ha uppstått tidigare. Maria von Bredow
(S) menade att det är en viktig diskussion hur systemet kan
utformas så att grupperna kan vara mer blandade.
Hanna Egeltoft (V) ställde en fråga om den inspektion som
äldreförvaltningen gjort på Nova Omsorg och de uppgifter som
framkommit i media gällande hemtjänstföretaget. Hon undrade hur
förvaltningen säkerställer att stadsdelens brukare som anlitar det
aktuella företaget får hemtjänst av god kvalitet. Avdelningschef
Karin Bülow berättade att förvaltningen genomfört en
avtalsuppföljning under 2018 där man gjort individuppföljning som
visar att brukarna är nöjda. Av de fall som det skrivits om i media är
det inga som tillhör Skarpnäcks stadsdelsområde men självklart ser
stadsdelsförvaltningen och äldreförvaltningen allvarligt på detta och
följer frågan. Rut Niska Säfström (M) uppgav att hon endast har
positiva erfarenheter av den aktuella utföraren. Hanna Egeltoft (V)
tillade att personalen säkert gör sitt bästa men att det är ett problem
som ligger på ledningsnivå.
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§7
Gemensam upphandling Entreprenör för
parkinvesteringar och större underhållsarbeten
SKA 2019/214

Beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma
upphandlingen av entreprenör för genomförande av
parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen
nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedd leverantör, att
besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden samt har
rätt att vidaredelegera beslutsrätt till Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsdirektör för genomförande av upphandlingen.
Sammanfattning av ärendet
En stor del av nämndernas parkinvesteringar beslutas av
kommunfullmäktige och projektleds och genomförs via stadens
trafikkontor. Övriga investeringsmedel fördelas med hjälp av
fördelningsnyckel direkt till stadsdelsnämnderna och avser mindre
projekt, ofta utspridda geografiskt och av mindre karaktär.
Stadsdelsnämnden genomför dessutom underhållsinsatser av
anläggningskaraktär på bland annat parkvägar, trappor och murar.
2016 genomförde stadsdelsnämnderna i söderort en gemensam
upphandling av entreprenör för genomförande av investerings- och
underhållsarbeten. Avtalen med nuvarande entreprenör löper ut
2020-05-14 och förvaltningen föreslår att nämnden deltar i en ny
gemensam upphandling tillsammans med övriga stadsdelsnämnder i
söderort. Upphandlingen genomförs av Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning i samarbete med Serviceförvaltningen.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
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Handlingar i ärendet
 166856 (Godkänd - R 1) Gemensam upphandling
Entreprenör för parkinvesteringar och större
underhållsarbeten
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§8
Medborgarförslag om okopplade hundar
Svar på medborgarförslag
SKA 2019/177

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar.
Sammanfattning av ärendet
I ”Allmänna lokala föreskrifter i Stockholm” står i 20 § Hundar
skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de
områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Dessa
föreskrifter förutsätts alla medborgare känna till. En hundrastplats
är ett friare rastområde som inte är inhägnat. Där får hunden springa
lös under förutsättning att du har den under uppsikt och att den
kommer när du kallar på den. Som hundägare är du alltid ansvarig
för den skada som hunden kan vålla. Tillsynsmyndighet för att
ordningsföreskrifterna följs är polisen.
Stadsdelsförvaltningen anser inte att enstaka skyltar med
upplysning av kopplingstvång löser problemet. Att skylta upp hela
det offentliga utrymmet är inte görbart vare sig kostnadsmässigt
eller estetiskt. Förvaltningen kommer att se över möjligheten att ta
fram information som kan sättas på befintliga papperskorgar.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 166855 (Godkänd - R 1) Okopplade hundar
 170620 § 8 bilaga
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§9
Ett långtidshärbärge i Skarpnäcks stadsdelsområde
Svar på medborgarförslag
2019/000164

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har överlämnat ett medborgarförslag till
förvaltningen för handläggning. I förslaget framförs önskemål om
att förvaltningen samverkar med organisationer i det civila
samhället för att dels öppna ett långtidshärbärge i stadsdelsområdet
för EU-medborgare och andra utsatta hemlösa individer, dels ge
dessa målgrupper sociala stödinsatser och samhällsinformation. Det
är socialförvaltningen har uppdraget att driva verksamhet för EUmedborgare och hemlösa inom Stockholms stad. Medel för
verksamhet fördelas sedan 2017 till fackförvaltningen som
tillsammans med frivilligorganisationer drivit arbetet i form av
idéburet offentligt partnerskap. Förvaltningen föreslår att
tjänsteutlåtandet lämnas som svar på medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Tina Kratz m.fl. (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det
är förvaltningen förslag och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Tina Kratz m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag till beslut enligt följande:
Att bifalla medborgarförslaget
Att därutöver anföra följande:
Medborgarförslaget lyfter en viktig fråga som staden länge kämpat
med. Situationen för de EU-medborgare som länge befunnits här är
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oroande och i många fall mycket allvarlig. I Skarpnäcks
stadsdelsområde bor flera EU-medborgare, och här lever de liksom i
resten av staden under svåra förhållanden. Deras situation är mycket
utsatt och pressande vilket leder till allt sämre möjligheter att av
egen kraft förbättra sin situation. Utsatta EU-medborgare som vistas
i vår stad är ett akut tecken på en social katastrof i dagens ojämlika
Europa. Det har gått många år nu utan att vi lyckats hitta värdiga
lösningar, varken här i Skarpnäck, i Stockholm, i Sverige eller i
Europa. Vi instämmer med Solidaritet för 17 om att det nu är
nödvändigt att hitta bättre lösningar som följer de internationella
konventioner vi undertecknat, inte minst det första av de globala
målen för hållbar utveckling: avskaffa fattigdom i alla dess former
och ge alla människor chans till ett värdigt och tryggt liv.
Tror man på politikens förmåga till samhällsförändring behövs
förslag som bekämpar fattigdom på både kort och lång sikt. Vi är
medvetna om att detta är ett komplext problem som kräver en
mångfald insatser på alla politiska nivåer, från stadsdelsnämndsnivå
ända upp till EU-nivån. Det vi kan göra här i Skarpnäck eller i
Stockholm är endast en del av detta, men vi anser att det är
nödvändigt att vi utvecklar de insatser mot värdigare lösningar än
de vi har nu. Ansvaret för insatserna i Stockholm ligger främst på
Socialförvaltningen men stadsdelarna är en viktig
samverkanspartner.
Vänsterpartiet anser att staden måste utveckla sitt arbete för att
säkerställa ett värdigare liv och minska de olovliga boplatserna och
de vräkningar som följer av dessa. Utsatta EU-medborgare som
vistas i Sverige tillfälligt behöver i många fall i första hand hjälp
med att få tak över huvudet. Vi ser att korttidshärbärgena inte möter
problematiken fullt ut, de hjälper akut men det begränsade antalet
nätter har visat sig vara otillräckligt.
Vi anser därför att staden, som ett komplement till
korttidshärbärgena, bör ordna uppställningsplatser där det är möjligt
att bo under den tid en är här med tillgång till vatten, el, sanitet mm.
Skarpnäck kan vara den stadsdel där man genomför detta ”som en
pilot” med den första uppställningsplatsen alternativt
långtidshärbärget för gruppen i samverkan med andra berörda
nämnder såsom socialnämnden, trafik/miljö/hälsa m. fl. Därutöver
vill vi vill även verka för att det skapas öppna center, där denna
grupp kan få råd och stöd, för att skapa kontaktytor och
förutsättningar för att långsiktigt etablera kontakt. Allt för att ta
ansvaret fullt ut för att förbättra situationen och skapa bättre
möjligheter för att stödja och motivera individernas ansträngningar
att skapa ett gott liv och lämna utsatthet, för att hitta bättre vägar för
att nå fram.
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Särskilt uttalande
Helena Karlsson (SD) anmäler ett särskilt uttalande enligt följande:
Medborgarförslaget gällande att öppna ett härbärge för EUmigranter i stadsdelen besvaras korrekt av förvaltningen med att
Socialförvaltningen redan har uppdraget att driva verksamhet för
EU-medborgare i Stockholms stad.
Alliansen + MP, under ledning av Moderaterna, har under 2019
avsatt 22,7 miljoner av invånarnas skattemedel till övernattningar
och dagverksamheter för EU-migranter och 3:e lands medborgare
som inget har i Stockholm att göra.
Rapporterna duggar tätt från polisen om att individer i grupperna
ligger bakom en del av de åldringsrån, inbrott och stölder som
plågar invånarna. I stadens parker har det senaste veckan varit
incidenter där individer lägger påsar med tomburkar över offrens
mobiler och plånböcker för att sedan stjäla dem.
I en tid där staden tvingas öka sin upplåning från 23 till 46 miljarder
årligen och höjer lånetaket på 75 miljarder så slösar majoriteten bort
stockholmarnas skattemedel på andra länders medborgare - som inte
är Stockholms stads ansvar. Dessutom bygger majoritetens
slöseripolitik infrastruktur för brottslighet.
Att Socialdemokraterna, Fi och V stödler detta anmärkningsvärda
misshushållande med stockholmarnas skattemedel visar på att
Sverigedemokraterna är det enda ekonomiskt ansvariga partiet i
huvudstaden.
Handlingar i ärendet
 170210 (Godkänd - R 1) Tjut, MBF Öppna långtidshärbärge
i Skarpnäck slutversion
 170629 § 9 bilaga
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§ 10
Skrivelse Trygghetsskapande åtgärder i Björkhagen
Svar på skrivelse från Monica Lövström m.fl. (S) och Hanna
Egeltoft m.fl. (V)
SKA 2019/200

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2019-05-23 anmäldes en
skrivelse från Monica Lövström m.fl. (S) och Hanna Egeltoft m.fl.
(V) gällande trygghetsskapande åtgärder i Björkhagen. Skrivelsen
innehåller två frågeställningar som förvaltningen svarar på i
tjänsteutlåtandet. Förvaltningen kommer, under förutsättning att
medel från sociala investeringsfonden tillgängliggörs under året, att
ansöka om medel för ytterligare trygghetssatsningar. Förvaltningen
har också ett löpande samarbete med polis och skolor inom
stadsdelsområdet och har ansökt om tillstånd för mobila
ordningsvakter i syfte att öka upplevelsen av trygghet hos invånare
utanför skoltid, på kvällar och helger.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Särskilt uttalande
Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S) anmäler ett
särskilt uttalande enligt följande:
Krävs tydligare ambitionshöjning för långsiktigt förebyggande
trygghetsarbete – det räcker inte med vakter.
Vi tackar för förvaltningens svar på vår skrivelse om
Trygghetsskapande åtgärder i Björkhagen som vi lade fram till
stadsdelsnämnden 2019-04-24 (och inte vid nämndmötet i maj som
det står i förvaltningens svar).
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Men vi ifrågasätter den blågröna majoritetens bristande ambitioner
på området. Vi vill återigen understryka att förvaltningen
prognosticerar att andelen unga i åldersgruppen 13–18 år ökar med
12 procent i stadsdelen fram till 2022. Förvaltningen skriver i
underlaget för budget 2020, med inriktning 2021 och 2022, att det
kommer innebära en utmaning att organisera ett socialt uppsökande
arbete att fånga in barn och unga som är i behov av att lotsas in i en
aktiv fritid, samtidigt som resurserna är begränsade.
Som vi tidigare påpekat har det under det senaste året inträffat
händelser i Björkhagen och nu även Kärrtorp och Hammarbyhöjden
som ökat den upplevda otryggheten; grov misshandel, rån och hot
av barn mot barn, brand vid tunnelbanan och skadegörelse. Det är
en självklarhet att alla ska känna sig trygga i vår stadsdel oavsett
ålder. När barn och unga känner rädsla för att gå själva till eller från
skolan eller fritidsaktiviteter är det en alarmsignal som samhället
behöver ta på allvar.
Att i detta läge inte tydligt markera och budgetera för utökade
trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen, även i de norra delarna,
anser vi inte vara hållbart. Att hänvisa till ansökan om vakter vid
tunnelbanan är inte en tillräcklig åtgärd. Vakter kan inte ersätta den
kompetens som fritidsledare och fältassistenter besitter. Det
förebyggande arbetet behöver kompletteras med rätt utbildad
personal som kan skapa långsiktiga relationer och fånga upp barn
och unga som är i behov av att vägledas in i en aktiv fritid fri från
riskbeteenden och utanförskap.
Vi motsatte oss borttagande av de uppsökande fritidsledare, som
skedde i samband med nedskärningarna i den blågröna budgeten,
placerade i de norra delarna av stadsdelen. De uppsökande
fritidsledarna som kunde arbeta kontaktskapande och förebyggande.
Ett arbetssätt som vi gärna ser återupprättas och utvecklas för att
möta de behov som finns just nu i stadsdelen och även möta de
utmaningar som stadsdelen står inför i och med växande barn och
ungdomskullar.
Skarpnäck saknar även fältassistenter. Fältassistenter är utbildade
socionomer eller har andra högskole- eller
yrkeshögskoleutbildningar, t.ex. kan de vara utbildade
behandlingspedagoger. En yrkesgrupp som finns representerad i
våra grannstadsdelar – Farsta och Årsta, Enskede, Vantör.
Vid nämndens möte i maj, 2019-05-23, visade den blågrön
majoriteten på handlingskraft och uppmanade förvaltningen att
skynda på ett ärende, att undersöka om medel kan sökas för att
bygga en bastuflotte i Flaten. Vällovligt. Men kan ett ärende
skyndas på bör också denna mycket angelägna fråga skyndsamt
hanteras.
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Handlingar i ärendet
 SKA 2019/200-1 Skrivelse Trygghetsskapande åtgärder i
Björkhagen
 166814 (Godkänd - R 1) Tjut skrivelse Trygghetsskapande
åtgärder i Björkhagen
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§ 11
Delegering av anmälan enligt 20 a § Offentlighets- och
sekretesslagen (OSL)
2019/000138

Beslut
Stadsdelsnämnden delegerar till biträdande enhetschef att fatta
beslut om anmälan till kontrollmyndighet för djurskydd eller till
Polismyndigheten vid misstanke om att djur i enskilds hem far illa.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 april 2019 trädde en ny paragraf i offentlighets- och
sekretesslagen (OSL) i kraft som gör det möjligt för personal inom
hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamheter enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att anmäla
misstänkt vanvård av djur. Personal kan med stöd av den nya
paragrafen göra undantag från den stränga sekretess som råder inom
socialtjänsten och hälso- och sjukvården och lämna uppgifter om ett
djur som far illa till kontrollmyndighet för djurskydd eller till
Polismyndigheten. Förvaltningen föreslår att nämnden delegerar till
biträdande enhetschef att fatta beslut om anmälan till
kontrollmyndighet för djurskydd eller till Polismyndigheten vid
misstanke om att djur i enskilds hem far illa.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/138-2 (Godkänd - R 1) Lex Maja
delegationsordning
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§ 12
Ändrade sammanträdesdatum för stadsdelsnämnden i
augusti och september 2019
SKA 2019/227

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att ändra sammanträdesdatum för
augusti och september 2019. Nya sammanträdesdatum blir den 29
augusti och 26 september.
Sammanfattning av ärendet
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har vid sammanträdet 2018-11-13
beslutat om sammanträdestider för 2019. Då det planerade
sammanträdet den 22 augusti medför att presidiet och gruppledarna
behöver ha sina förmöten under semestertider föreslår förvaltningen
att nämnden beslutar att ändra datum för nämndens sammanträden i
augusti från 22 augusti till 29 augusti och som en följd av detta även
för september 2019 från 19 september till 26 september.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/227-1 Ändring av sammanträdesdag för
stadsdelsnämnden i augusti och september
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§ 13
Upphandling av städtjänster för verksamhetslokaler samt
för enskilda hem
SKA 2019/240

Beslut
1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en
upphandling av ramavtal för städtjänster dels för
verksamhetslokaler, dels för enskilda hem inom ordinärt boende.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att på
nämndens vägnar fatta beslut om förfrågningsunderlag,
tilldelningsbeslut, undertecknande av ramavtal och andra
erforderliga beslut i ärendet.
3. Stadsdelsdirektören får besluta att upphandlingen genomförs
tillsammans med annan nämnd eller andra nämnder i Stockholms
stad samt vidaredelegera beslutanderätten ovan till förvaltningschef
inom annan nämnd i Stockholms stad.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens nuvarande avtal om städtjänster löper ut den 30 april
2020 och är redan maximalt förlängda. Dessa avtal har nämnden
gemensamt med Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta
stadsdelsnämnder. De nuvarande avtalen är tecknade som ramavtal
dels för verksamhetslokaler, dels för enskilda hem i ordinärt
boende. Förvaltningen föreslår att nämnden, liksom tidigare,
samarbetar med närliggande stadsdelsnämnder i städupphandlingar
eftersom behovet av städtjänster är likartat. Förvaltningen föreslår
att upphandlingarna genomförs som ramavtalsupphandlingar och att
stadsdelsdirektören får i uppdrag att fatta beslut i alla frågor
avseende upphandlingen.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S) yrkar bifall till
Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det
är förvaltningen förslag och Vänsterpartiets och
Socialdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Protokoll nr 7/2019
Sida 22 (37)
2019-06-13

Reservation
Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande:
Att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att
överta städtjänsterna i egen regi
Att därutöver anföra följande:
Städningen är en del i att skapa verksamheter av god kvalitet och på
en förskola eller ett boende är den en viktig del av arbetet för en
säker hygien. Genom att tillföra städtjänster till exempelvis
förskolorna i egen regi så blir även lokalvårdarna en i teamet som
samarbetar för att utveckla verksamheten. Städningen är ett viktigt
inslag i förskolebarnens vardag och med kända lokalvårdare som
städar på dagtid blir den en begriplig realitet.
Lokalvård på exempelvis förskolor och ungdomsgårdar med mera
är även en egen profession som ska ha samma rätt till kompetensoch löneutveckling som andra. Med städtjänster i egen regi skulle vi
även öppna upp för fler möjligheter att skapa OSA-platser och
Stockholmsjobb. På många arbetsplatser behövs idag även fler
arbetskollegor och utökad grundbemanning för att säkerställa en
hållbar arbetsmiljö. Ett praktiskt bra exempel är Botkyrkabyggens
projekt Qvinna som skapar både nya jobb och nöjdare hyresgäster.
Vi anser även att det är viktigt att inte avpolitisera upphandlingar,
det är viktigt att vi politiker som har det yttersta ansvaret även har
full insyn och goda möjligheter att påverka processen.
Handlingar i ärendet
 170876 (Godkänd - R 1) Upphandling städtjänster
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§ 14
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks
gård 1:1 vid kv. Rotorbladet i stadsdelen Skarpnäcks
gård
Svar på remiss, S-Dp 2017-19304, från stadsbyggnadsnämnden
SKA 2019/196

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag
till beslut med följande tillägg:
Att solvärme och el prövas
I kommunfullmäktiges budget för 2019 står att solvärme och el ska
prövas när staden bygger nytt vilket också finns inskrivet i
Skarpnäcks verksamhetsplan för 2019. Därför föreslår vi att det
skrivs in vid nybyggnation av förskola Skarpnäcks gård 1:1 kv.
Rotarbladet. Utvecklingen för produktion av värme och el via
solpaneler utvecklas hela tiden, det vanligaste är att tak nyttjas men
även väggar och fristående enheter kan användas.
Planområdet ingår i stadens habitatnätverk för eklevande arter och
fyller en viktig funktion för spridningssambanden mellan
ekområden i norr och i söder. Området ligger även inom stadens
habitatnätverk för groddjur. Söder om planområdet finns en
våtmark där det i planärendet lyfts fram att förutsättningarna för
reproduktion skulle kunna tillskapas, detta ser nämnden positivt på.
Vi noterar även att slutlig placering av förskolebyggnaden ska
samspela med de väl uppvuxna träd som finns inom planområdet.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag som
innebär att en friliggande förskola med sex avdelningar kan
uppföras. Förskolegården beräknas bli c:a 2450 kvm, vilket innebär
c:a 23 kvm/barn. Förvaltningen anser att det är positivt att en ny
friliggande förskola kan byggas på Skarpnäcksfältet, då
förvaltningen är i stort behov av att ersätta äldre förskolor inrymda i
flerfamiljshusens bottenvåningar. Förvaltningen föreslår att
möjligheten att skjuta förskolans placering västerut studeras vidare,
likaså byggnadens volym och takets utformning.
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Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets,
Moderaternas, Liberalernas och Centerpartiets förslag till beslut. I
detta instämde Tina Kratz (V) och Monica Lövström (S).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Miljöpartiets, Moderaternas, Liberalernas och Centerpartiets
förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt
förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/196-1 Remiss 2019-04-12 Inbjudan till samråd
 166858 (Godkänd - R 1) Förslag till detaljplan för del av
fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 vid kv. Rotorbladet i
stadsdelen Skarpnäcks gård, S-Dp 2017-19304
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§ 15
Motion (V) om Stjärnmärkt demenskompetens
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/207
2019/000108

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Skarpnäcks
stadsdelsnämnd som gäller en motion om att staden ska främja att
arbetssättet stjärnmärkt demenskompetens fortsätter och utökas i
staden. Motionen är skriven av Clara Lindblom och Robert
Mjörnberg båda (V). I motionen lyfter skribenterna fram att staden
genomfört en pilotverksamhet i Enskede-Årsta-Vantör stadsdel i
samarbete med Svenskt Demenscentrum i syfte att öka
demenskompetensen i äldreomsorgen. Arbetet resulterade i
framtagandet av utbildningsmodellen "Stjärnmärkt". Förvaltningen
anser att Stjärnmärkning ger en god gemensam grund men för att
utveckla demensomsorgen krävs mer fördjupade kunskaper och
arbetsmetoder. Kostnaden för Stjärnmärkning är i sig låg men att
genomföra årliga repetitioner för att bibehålla stjärnmärkningen är
kostsam och kan riskera att hindra den djupare
kompetensutvecklingen.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Tina Kratz m.fl. (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till
beslut. I detta instämde Monica Lövström m.fl. (S)
som anslöt sig till Vänsterpartiets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det
är förvaltningen förslag och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande:
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Att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen om stjärnmärkt
demenskompetens.
Att därutöver anföra följande:
Under förra mandatperioden inledde vi en pilotverksamhet i
Enskede-Årsta-Vantör i samarbete med Svenskt Demenscentrum
för att öka demenskompetensen i äldreomsorgen. Resultatet blev
stjärnmärkt - en utbildningsmodell i fyra steg. Stockholms stad var
med och arbetade fram denna modell - men nu efterfrågas den
också av många andra kommuner runt om i Sverige. De fyra
utbildningsstegen med påföljande reflektion är noga utprövad för att
ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla dte
personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Liksom förvaltningen
anför så har de utbildningsinsatser som ingår i Stjärnmärkning
redan hunnit införlivas i förvaltningens verksamheter i Skarpnäck.
Men vi instämmer med motionen att denna modell är så pass
intressant att förvaltningen bör ta ansvar för att arbetssättet med
stjärnmärkt demenskompetens fortsätter och utökas. Vi noterar att
stadsdelens privata utförare inte har samma demenskompetens inom
sina verksamheter.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/108-2 Tjänsteutlåtande Motion om Stjärnmärkt
demenskompetens
 SKA 2019/108-3 Bilaga 1 Motion om Stjärnmärkt
demenskompetens
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§ 16
Policy för sociala medier i Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2018/1303
2019/000159

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.

Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har fått förslag på policy för sociala medier i
Stockholms stad på remiss från kommunstyrelsen. Sociala medier är
idag en självklar del av medielandskapet och också en naturlig del
av Stockholms stads verksamheter. Stadsdelsförvaltningen anser att
förslaget till policy för sociala medier i Stockholms stad är tydlig
och kommer att underlätta arbetet med och styrningen över
förvaltningens närvaro i sociala medier.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/159-5 Svar på remiss Policy för sociala medier i
Stockholms stad
 2019/000159-3 0030 - Bilaga Remiss 2019-03-04 KS
2018/1303 av Policy för sociala medier i Stockholms stad.
Exp S Lundh för handläggning, fk M Laxvik, V Callenmark,
M Haskas nämnden
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§ 17
Teckenspråkets juridiska status
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2018-1520
SKA 2019/222

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
skrivelse från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor. I
skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen fattar beslut om att upprätta
en översyn med tillhörande riktlinjer för teckenspråkets ställning,
utvecklande och främjande inom staden. Förvaltningen ser positivt
på förslaget att staden genomför en översyn över teckenspråkets
ställning, utvecklande och främjande inom staden. Först när en
översyn är gjord är det möjligt att ta ställning till om riktlinjer
behöver utformas.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 166055 (Godkänd - R 1) Teckenspråkets juridiska status
 SKA 2019/222-3 Följebrev 2 till remiss Teckenspråkets
juridiska status, KS 2018/1520
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§ 18
Månadsrapport jan-maj 2019
2019/000109

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att lägga månadsrapporten för perioden
januari-maj 2019 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad görs en budgetuppföljning och en prognos för
innevarande år. Föreliggande prognos baserad på bokföringen för
januari till och med maj samt kända kostnader och intäkter.
Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 500 tkr innan
resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Särskilt uttalande
Helena Karlsson (SD) anmäler ett särskilt uttalande enligt följande:
Det är viktigt att betona att tjänstemännen och
stadsdelsförvaltningengör allt som står i deras makt för att lösa de
problem som Alliansen + MP under ledning av Moderaterna och
innan dem S, Fi, V och MP ställt till med kommunalt såväl som på
riksnivå. Vidare har beslut tagits gällande ensamkommande över 18
år som innebär att Stockholms stad här tar ett större ansvar än lagen
förespråkar.
Migrationsverket sänkte för 2 år sedan ersättningen för
ensamkommande över 18 år då stadens ansvar för denna grupp är
mycket mindre än för de under 18 år, inte minst gällande boende.
Stockholms stad har dock, och fortsätter med, att ge stöd på en
högre nivå till gruppen än vad lagstiftningen kräver.
Det innebär att Stockholms skattebetalare får stå för notanför dyra
placeringar som Migrationsverket inte kommer att ge ersättning för.
Förvaltningen uppger att deras tillgång till lägenheter med
genomgångskontrakt har minskat vilket leder till svårigheter att få
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ut individer i eget boende. Förvaltningen arbetar med alternativa
boendeformer i egen regi.
Sverigedemokraterna finner inte att stadsdelen ska erbjuda boenden
till ensamkommande över 18 år. Stadsdelen ska heller inte verka för
att få ut ensamkommande i egna boenden utan dessa ska, som alla
andra jämnåriga, ta eget ansvar och söka boende på egen hand.
Många ensamkommande har även skickats hit som ankarbarn av
sina familjer. De kan flytta hem till sina familjer och stöd till
återförning i hemländerna finns att tillgå från Migrationsverket.
Det är ytterst allvarligt i en tid av bostadsbrist i Stockholm att
majoriteten använder skattepengar på individer som inte är stadens
ansvar - inte minst i en tid då stadens lånebehov ökat från 23
miljarder (juni) samt att önskemål om att öka lånetaket till 75
miljarder inkommit.
Sverigedemokraterna med 50 000 väljare i Stockholm hade gärna
haft tillgång till de beslutsunderlag och deltagit i besluten om
placeringar av ensamkommande med Alliansen + MP under ledning
av Moderaterna samt S och V har säkerställt att vi inte får det.
Handlingar i ärendet
 171937 (Godkänd - R 1) Månadsrapport maj 2019
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§ 19
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Rapportering till IVO, kvartal 1 2019
SKA 2019/228

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 2019 och lägga
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, ska kommuner varje kvartal redovisa
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, de beslut om bistånd
eller insats som inte har kunnat verkställas inom tre månader.
Stadsdelsförvaltningen redovisar gemensamt 14 stycken ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS under kvartal 1, 2019. Under
perioden har ett tidigare ej verkställt beslut verkställts och fyra har
avslutats utan verkställan.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 167582 (Godkänd - R 1) Ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS kvartal 1 2019
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§ 20
Skrivelser från nämndens råd enligt lista
Pensionärsrådets protokoll från 2019-06-05 anmäls på
nästkommande stadsdelsnämnds sammanträde.
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§ 21
Inkomna medborgarförslag enligt lista
Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslag med
diarienummer SKA2019/233, 237 och 244 överlämnas till
stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
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§ 22
Inkomna och utgående skrivelser från medborgare,
remisser, m.m. enligt lista
Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de
åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna
m.m.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
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§ 23
Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt
lista
Förvaltningsgruppens protokoll 2019-06-05
Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
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2019-06-13

§ 24
Anmälan av delegatiosbeslut avseende allmänna ärenden
enligt lista
Beslut i delegation enligt förteckning anmäls
Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Protokoll nr 7/2019
Sida 37 (37)
2019-06-13

§ 25
Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter
Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelse från Miljöpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet om
Näringslivsutveckling i Skarpnäck samt skrivelse från
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna om fritidsgårdarna i
Skarpnäcks stadsdel till förvaltningen för handläggning.
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningen förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.

