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§1
Genomgång av närvaro
Ordförande Ewa Larsson (MP) förklarade sammanträdet öppnat.
Nämnden ajournerade sig mellan klockan 18.00-19.20 för Öppet
forum med allmänhetens frågestund. Närvaron redovisas på sida 12.
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§2
Val av justerare och meddelande om tid för
protokolljustering
Beslut
1. Vice ordförande Tina Kratz (V) utses att tillsammans med
ordförande Ewa Larsson (MP) justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska justeras 27 december 2019.
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§3
Godkännande av dagordning
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med tillägget
att § 28 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB) utgår.
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§4
Anmälan av protokolljustering
Anmäls att stadsdelsnämndens protokoll från den 14 november
2019 justerades den 19 november 2019.
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§5
Information från stadsdelsförvaltningen
Stadsdelsdirektör Maria Laxvik presenterade Jonas Ransmyr, ny
avdelningschef för ekonomiavdelningen på Skarpnäck
stadsdelsförvaltning. Vidare berättade Maria Laxvik om de
julaktiviteter som kommer äga rum under jullovet i stadsdelen. I
Skarpnäcks kulturhus arrangeras allt i från julpyssel och
paketverkstad till filmvisning. Även fritidsgårdarna erbjuder
aktiviteter.
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§6
Nämndens frågor till förvaltningen
Johan Brege (M) frågade hur det har gått med de mobila
ordningsvakterna. Stadsdelsdirektör Maria Laxvik berättade
att enligt den statistik som stadsdelsförvaltningen tagit del av har
de varit i stadsdelen ganska mycket, de har vid ett flertal tillfällen
samverkat med polisen och förvaltningen är nöjd med deras arbete.
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§7
Verksamhetsplan 2020 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

SKA 2019/450

Beslut
1. Verksamhetsplanen för år 2020 fastställs.
2. Resultatenheter enligt bilaga 1:2 fastställs.
3. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt bilaga 3
fastställs.
4. Internkontrollplan samt system för intern kontroll godkänns
enligt bilaga 3:1 och bilaga 3:2
5. Att ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för
introduktionsförskola om 1,1 mnkr.
6. Att ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för åtgärder
inom naturreservaten om 5,0 mnkr.
7. Att ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för åtgärder
för giftfri förskola om 1,2 mnkr.
8. Att ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för
klimatinvesteringar om 2,1 mnkr.
9. Att ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för
aktivitetscenter om 3,9 mnkr.
10. Att ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för
trygghetsskapande åtgärder om 0,3 mnkr
11. Omslutningsförändringar om 138,7 mnkr redovisas till
kommunstyrelsen.
12. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
13. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
Skarpnäcks stadsdelsnämnds långsiktiga mål är att bidra till ett
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.
Verksamhetsplanen anger inriktningen för nämndens verksamhet
under år 2020 och beskriver hur nämnden bidrar till att stadens mål
uppnås.
Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges tre
inriktningsmål:
En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
En ekonomisk hållbar och innovativ storstad för framtiden
Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett
tjänsteutlåtande daterat 2019-12-04 (dnr SKA 2019/450).
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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.
Monica Lövström m.fl. (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag, Vänsterpratiets förslag och
Socialdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Reservationer
Tina Kratz m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag enligt följande:
Att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan
2020.
Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett förslag till
verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets reservation i
kommunfullmäktige.
Att därutöver anföra
Majoritetens budgetförslag
Den blågröna majoriteten har i sin budget för Stockholms stad valt
att fortsätta med den skattesänkning om 16 öre, som motsvarar ett
bortfall på 400 miljoner kronor i skatteintäkter för staden även år
2020. Det innebär för Skarpnäcks del att budgeten inte motsvarar de
ökade pris och lönekostnaderna, i praktiken blir det alltså mindre
pengar. Den föreslagna verksamhetsplanen är ett resultat av den
budget som antagits i kommunfullmäktige. Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har
drivit fram en budget med låga ambitioner för välfärden. De
prioriterar en skattesänkning framför skola, förskola, äldreomsorg
och socialtjänst, den tilldelade budgeten kommer inte vara
tillräcklig för att bibehålla verksamheternas kvalitet och den möter
inte den ambition som uttrycktes i budgettexten.
Den här verksamhetsplanen kommer att öka otryggheten och sätta
press på verksamheterna i vår stadsdel. Redan under majoritetens
första år har deras skattesänkarpolitik inneburit att alla våra tre
parklekar nu står obemannade och att fritidsgårdarnas öppettider
minskat. I budgeten för 2020 tas ytterligare 1,8 mnkr bort från de
öppna förebyggande verksamheterna. Arbetsmiljön är på inom flera
verksamheter redan ansträngd, med stress och stor sjukfrånvaro som
följd. Med denna verksamhetsplan kommer arbetsbelastningen öka
ytterligare och arbetsmiljön försämras.
Om man på allvar vill skapa trygghet krävs ett aktivt och långsiktigt
förebyggande arbete där stadsdelen prioriterar tidiga och kvalitativa
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insatser och stöd från det att barnen är små. Det arbetet behöver
utvecklas, inte sparas in på.
Majoritetens budget för 2020 innebär en historiskt låg
schablonökningen för förskolan, med bara 0,9 %. Det kan
Vänsterpartiet inte acceptera. Risken är överhängande att
verksamheterna tvingas antingen öka antalet barn i barngrupper
eller försämra personaltätheten. Slutresultatet skulle bli otrygga
barn och föräldrar, och i förlängningen en ohållbar arbetsmiljö.
Vänsterpartiets budgetförslag
Vänsterpartiet föreslår en skattesats om 18:04 kronor vilket är 30
öre mer än majoritetens förslag. Med vänsterpartiets budget får
Skarpnäcks stadsdelsnämnd 31 mnkr mer till verksamheterna, i
stället för nedskärningar skapar vi utrymme för
verksamhetsutveckling. Vi har stor tillit till förvaltningens
kompetens och väljer att inte genomföra några generella
effektiviseringar, läs nedskärningar, på stadsdelens verksamheter.
Vi vill i stället stärka välfärdens verksamheter. I och med att vi ger
kompensation för de kommande pris- och lönehöjningarna kan
personal och verksamheter bibehållas och fokus stället läggas på att
vidareutveckla kvaliteten. Allt för att leva upp till ett Stockholm för
alla.
För att människors frihet ska realiseras – i livets alla skeenden och
överallt i vår stad – måste alla människor känna sig trygga. Det
innebär att slippa utsättas för våld. Trygghet skapas när människor
känner tillit till varandra. Stadens viktigaste trygghetsskapande
arbete är därför att bygga ett samhälle som håller ihop, tillsammans
med stadens invånare och verksamheter.
Förskolan
Vänsterpartiet höjer schablonen med 4 procent, vilket är 3,1 procent
mer än den borgerliga majoriteten. Med vår budget kan den kvalitet
och den förskollärartäthet som Skarpnäcks förskolor uppnått idag
behållas. Vår intention är att påbörja arbetet för att öka
personaltätheten för att kunna minska barngruppernas storlek, med
det långsiktiga målet att uppnå skolverkets rekommendationer om
12 barn i småbarnsgruppen och 16 för de äldre barnen.
Vi känner stor oro för konsekvenserna med majoritetens rekordlåga
uppräkning för förskolan. Det finns en stor risk att det kommer
innebära att barn i behov av särskilt stöd inte fullt ut kommer att få
det stöd och den hjälp de har rätt till. Risken är också att
arbetsvillkoren för barnskötare och förskollärare försämras och det
kommer bli svårare att bedriva den högkvalitativa pedagogiska
verksamhet de kan och vill göra.
Barn, kultur och fritid
Vänsterpartiet vill fortsätta att satsa på en meningsfull fritid för alla
i stadsdelens samtliga fem områden. Med ett förstärkt
trygghetspaket som innehåller satsning på parklekarna, de öppna
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förskolorna och fritidsgårdarna samt fältassistenter stärks det
förebyggande arbetet. Vi väljer att satsa på de öppna
verksamheterna, istället för att lägga alla pengar på kommunala
ordningsvakter. Om man på allvar vill komma till rätta med
kriminalitet och skapa trygghet för alla måste man satsa på ett aktivt
förebyggande arbete från det att barnen är små. Det är ett långsiktigt
arbete som inbegriper förskola, skola, de öppna verksamheterna och
familjehandläggarna m. fl.
Äldreomsorg
Vänsterpartiet lägger inte på några generella effektiviseringar på
utförarsidan samt verkar för en generösare biståndsbedömning.
Vidare höjer vi anslagen till hemtjänst, avlösning och ledsagning,
dagverksamhet med 3,5 procent, vilket är 1 procent mer än de
blågröna partiernas budget. Vänsterpartiet anslår även mera resurser
till tryggt mottagande, samt till utveckling av aktivitetscenter. Den
kommunala hemtjänsten ska vara utförare för de som avstår från att
välja.
Vänsterpartiet vill göra ett seriöst försök att minska arbetstiden
inom hemtjänsten. Hemtjänstens medarbetare gör ett tungt arbete
som sliter på kropp och hälsa. Då vi ser svårigheter att få tag i
personal och att de äldre blir allt fler gäller det att hitta effektiva sätt
att locka personal till hemtjänsten och göra arbetet mer attraktivt.
Skarpnäcks kommunala hemtjänst är stadens bästa, och dess
medarbetare har en kompetens som borde tas tillvara bättre.
Vänsterpartiet anser att det är hög tid att de ges utrymme till
reflektionstid och större delaktighet i schemaläggningen i alla
äldreomsorgens verksamheter.
Individ och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd
Inom detta område satsar vi på att stärka socialtjänsten, inklusive en
förstärkning av ungdomsmottagningen, sociala insatsgruppen (SIG)
och särskilt kvalificerade kontaktpersoner. Arbetet för att förbättra
arbetsvillkoren för socialsekreterare och biståndshandläggare
fortsätter i enlighet med handlingsplanen. Det innebär bland annat
bibehållna mentorer och bibehållet administrativt stöd så att fokus
kan läggas på sitt huvuduppdrag, att möta och stötta sina klienter.
Vänsterpartiet gör en satsning på kompensatoriska insatser med
1000 kr/barn och år för barn vars föräldrar har försörjningsstöd. Vi
höjer även schablonen för socialpsykiatri, boende med särskild
service, stödboende, boendestöd och sysselsättning samt stärker
anhörigstödet vid kriminalitet, missbruk samt psykisk ohälsa.
Stadsmiljö
I stället för generella effektiviseringar ger vi en förstärkning av
medlen för parkskötsel. På sikt anser Vänsterpartiet att parkskötseln
såväl som snöröjning med mera ska utföras i egen regi med egen
personal och utrustning. Trygghet skapas när människor känner tillit
till varandra. Stadens viktigaste trygghetsskapande arbete är därför
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att bygga ett samhälle som håller ihop, tillsammans med stadens
invånare och verksamheter. Våra offentliga rum och stadsmiljöer
ska planeras och byggas på ett sådant sätt att alla kan känna sig
trygga när de rör sig i staden.
Monica Lövström m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag enligt följande:
Att delvis godkänna förvaltningens förslag
Att därutöver anföra
Vår vision är ett Stockholm och ett Skarpnäck för alla. Vi strävar
efter en sammanhållen stad eftersom vi är övertygade om att vi blir
starkare tillsammans. En stadsdel som håller samman med höga
ambitioner för ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet.
Den grönblå visionen handlar om valfrihet och sänkta skatter. 16
öre mindre i skatt innebär 16,6 miljoner mindre till välfärden i
Skarpnäck 2020.
Med en socialdemokratisk budget hade vi haft 16,6 miljoner mer till
verksamheten. Ett tillskott som skulle ge välbehövlig förstärkning
inom förskola och äldreomsorg. Dessutom kan vi, med vår budget,
föreslå förstärkningar inom det långsiktigt förebyggande och
trygghetsskapande arbetet i Skarpnäck.
I vår Socialdemokratiska budget har vi råd med välfärdsambitioner.
Några av de konkreta områden vi vill satsa på under 2020 är:
1. Vi vill att även Skarpnäck ska ha tillgång till fältassistenter och vi
vill därför ge förvaltningen i uppdrag att anställa 3 uppsökande
fältassistenter. Fältassistenternas uppdrag ska utarbetas i samarbete
med utbildningsnämnden och grundskolorna i området, med fokus
på mellan – och högstadienivå. Fältassistenterna ska kopplas till
befintlig samverkan polis-skola- och förvaltning, med
utsättningsmöten på skolorna och i förekommande fall i samarbete
med polisen på LPO Globen inför helgkvällar. Fältassistenterna ska
bedriva verksamhet riktad mot de yngre ungdomarna och främst
arbeta eftermiddagar och tidig kväll, och vid behov kvällstid.
2. Vi vill uppmuntra till fler nattvandrare i Skarpnäck.
Fältassistenterna ska samarbeta med nattvandrarna i stadsdelen och
främja att det bildas fler nattvandrargrupper i stadsdelen.
3. Vi vill återöppna och bemanna parklekarna i stadsdelen.
4. Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om medel till
renovering av lokalen i Peters park. Lokalen i Peters park är i dag
otjänlig och är i stort behov av renovering.
5. Vi vill införa badvakter vid Flatenbadet och Nytorpsbadet under
sommarlovet. Barn och ungdomar ska vara trygga vid stadsdelens
badplatser. Skarpnäcks fina bad ska kunna användas av alla
invånare och i och med att stadsdelen växer ökar befolkningen och
fler ungdomar innebär ett ökat tryck på stadsdelens bad.
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6. Vi vill ge fler ungdomar möjlighet till en första kontakt med
arbetsmarknaden och där- för utökar vi antalet feriejobb för unga.
7. Vi vill säkerställa öppettiderna på stadsdelens fritidsgårdar och vi
vill satsa på särskilda tjejaktiviteter för att öka jämställdheten på
fritidsgårdarna.
8. Behovet av samlings- och föreningslokaler är stort i, särskilt i
Hammarbyhöjden och Björkhagen. Vi vill ta initiativ till och
samverka med skolor och fastighetsbolag att undersöka vilka
möjligheter det finns att öka tillgången till föreningslokaler.
9. Vi vill utöka föreningsbidragen.
10. Vi föreslår 3% mer per barn istället för de 0,9% majoriteten
föreslår i förskolan.
11. Vi vill att alla förskolor ska ha tillgång till specialpedagoger
som arbetar integrerat i verksamheten.
12. Vi vill att förvaltningen i samarbete med utbildningsnämnden
och socialnämnden ser till att stadsdelen har fullständiga elevhälsoteam inriktade mot förskolan.
13. Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga behovet av
vidareutbildning och kompetensutveckling av medarbetare som
saknar relevant grundutbildning inom förskolan och hemtjänsten.
14. Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med
kulturnämnden, de lokala biblioteken och utbildningsnämnden
initiera en särskild lässatsning riktad mot barn och unga.
15. Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att alla
förskolor har en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och
rörelse under förskoledagen.
16. Vi vill att alla förskolebarn ska få tillgång till den lokala
kulturen i Skarpnäck och föreslår att förskolorna uppmuntras att
besöka arrangemang i Kulturhuset i Skarpnäck och andra lokala
kulturaktiviteter.
17. Vi vill att förvaltningen i samråd med äldrenämnden inrättar
bemanningsenheter inom äldreomsorgen med fastanställda vikarier
för att öka kontinuiteten.
18. Vi vill utveckla schemaläggningen för att ta bort behovet av
delade turer och ofrivillig deltid.
19. Vi vill främja återhämtningen för de anställda samt den
anställdes möjlighet till påverkan av schemaläggning.
20. Vi vill att stadsmiljön i hela stadsdelen ska upplevas som trygg.
Ett städat, rent och upplyst Skarpnäck ger en tryggare stadsmiljö.
Fler soptunnor, askkoppar och pantbehållare och bättre belysning.
Återvinningsstationerna ska utvecklas för ökad ordning och
trygghet.
21. Vi vill fokusera på snöröjning för gående. Det mest
klimatsmarta sättet att förflytta sig kortare sträckor är till fots.
22. Vi vill att en handlingsplan för klimatanpassning främst inriktad
på skyfall och värmeböljor ska tas fram av Kommunstyrelsen i
samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
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trafiknämnd, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt Stockholm
Vatten och Avfall AB.
23. Vi vill ansöka om medel i Trygghetsfonden för att bygga en
miniramp vid Nytorpsbadet.
24. Vi vill utreda möjligheterna att öka tryggheten och trivseln i
Skarpnäck centrum. Går det att skapa ett levande torg?
Barn, kultur och fritid
Skarpnäck är en stadsdel där vi månar om barnens uppväxtmiljö och
den upplevda otryggheten har under flera år minskat. Det goda
arbetet med stadsdelens barn och unga på parklekarna och
fritidsgårdarna har spelat en avgörande roll för att vi känner oss
trygga i vår stadsdel. Inom forskningen råder konsensus om att
tidiga och sammanhållna insatser är av stor betydelse för att
förebygga att barn och unga (som har det jobbigt) utvecklar psykisk
ohälsa och får sociala problem. Att risksignaler uppmärksammas
tidigt förebygger också nyrekrytering till kriminell verksamhet. Det
är viktigt att alla barn och unga har bra platser att gå till och vettiga
saker att göra, därför är parklekarna en viktig del i kedjan av
utvecklande och förebyggande insatser i vår stadsdel. Fo¨r detta
kra¨vs bland annat ett utvecklat ja¨msta¨lldhets- och
integrationsarbete. Aktiviteter och mo¨tesplatser ska utformas fo¨r
att vara va¨lkomnande fo¨r ba°de pojkar och flickor samt specifika
ma°lgrupper sa° som unga med funktionsnedsa¨ttning, nyanla¨nda
och hbtq- personer.
Det förebyggande arbetet i nära samverkan med föräldrar, skola,
föreningar, polis, allmännyttiga bostadsbolag, ungdomsgårdar och
civilsamhället är sedan lång tid upparbetat i Skarpnäcks stadsdel.
Skarpnäckslyftet är och har varit framgångsrikt och ett samarbete
som behöver värnas och utvecklas. Nästa naturliga steg är införande
av utbildade uppsökande fältassistenter. Det är en självklarhet att
alla ska känna sig trygga i Skarpnäcks 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. I underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och
2022 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd prognosticeras att andelen
unga i åldersgruppen 13-18 år ökar med 12 procent fram till 2022.
”En utmaning är att det ökade antalet unga medför förväntningar på
förvaltningen att organisera ett socialt uppsökande arbete i syfte att
på ett tidigt stadium fånga upp barn som är i behov av att lotsas in i
en aktiv fritid eller vars familjer är i behov av socialtjänstens
insatser. Ökningen av antalet unga kan komma att innebära att
behovet av ett varierat utbud av aktiviteter inom den öppna
fritidsverksamheten behöver öka, samtidigt som resurserna är
begränsade.” Klara och tydliga skrivningar som behöver mötas upp
med insatser.
Behov av förenings- och samlingslokaler
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Efter uppdrag i budget för år 2018 pågår ett arbete i staden med att
öppna upp lokaler för föreningsliv och civilsamhälle i samtliga
stadsdelsnämndsområden. Det är dags att gå från planering till
fortsatt verkställande. Fler lokaler måste öppnas upp för föreningsliv och civilsamhälle på kvällar, helger och lovdagar. För att
föreningar ska kunna bedriva god verksamhet krävs det att det finns
tillgång till samlingslokaler, både för enstaka möten som på mer
permanent basis. Vi ser därför behov av ytterligare samlingslokaler,
främst i Hammarbyhöjden och Björkhagen. Under
utbildningsnämnden har vi redovisat hur staden ska arbeta för att
öppna upp skol- lokaler inom ramen för en sammanhållen skoldag.
Ambitionen är att skol-, idrotts-, kultur-, fritids- och
föreningsverksamheter ska kunna erbjuda aktiviteter inom skolans
lokaler. Under kulturnämnden har vi redovisat ökade anslag för
samlingslokaler för att stimulera fler och mer öppna mötesplatser.
Stadsdelsnämnderna ska samverka med övriga nämnder inom
ramen för dessa arbeten.
Klimat – och miljö
För att nå målen om att vara klimatpositiva till 2040 samt de
nationella klimatmålen för vägtrafiken samt framkomligheten
behövs åtgärder för att minska biltrafiken. Satsningar på gång- och
cykeltrafik är viktiga ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv. I
Skarpnäck strävar många efter att kunna cykla eller promenera till
förskolan och skolan. Och många har möjlighet att pendla med
kollektivtrafiken till och från jobbet. I Skarpnäck finns en lång
tradition av att understödja trafiknämnden i arbetet med att skapa
fullvärdiga cykel- pendlingsstråk och bidra till att anpassa
stadsmiljöerna för att minska konfliktytor mellan gående och
cyklister i enlighet med Strategi för ökad cykling. Men arbetet är
inte slutfört utan behöver ständigt utvecklas.
Det mest klimatsmarta sättet att förflytta sig kortare sträckor är till
fots. Stockholm behöver bli en stad för gående, även vintertid. Det
kaos som präglat staden de senaste vintrarna är inte acceptabelt och
att som den grönblå majoriteten nu utlova en satsning på tre platser i
staden är i grunden oetiskt. Varför ska man inte kunna gå säkert i
Skarpnäck? Vi föreslår därför en substantiell satsning på att gående
ska kunna ta sig fram i vår stad och finansierar det genom en
höjning av besöksparkeringsavgifterna i innerstaden med 1 krona
per timme.
Förskolan
Vi socialdemokrater föreslog en budget som skulle ha anslagit 205
miljoner kronor mer till förskolan i Stockholm stad – vilket
förskolan behöver.
När bara lönekostnaderna inom stadens pedagogiska verksamheter
de senaste åren ökat med 3-5 % och det varit en uttalad ambition att
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höja attraktiviteten för exempelvis förskollärar- och
barnskötaryrkena väljer nu kommunfullmäktiges högermajoritet att
lägga en budget för förskolan som i princip inte innebär någon
uppräkning av schablonen. Denna höjs förvisso med 0,9 % men
samtidigt höjs personalkostnaderna i form av det så kallade
personalförsäkringstillägget med 1 %. Resultatet blir en förskola
som ska klara pris- och löneökningar utan något som helst utrymme
för det. Förskolechefer tvingas nu administrera besparingar istället
för kunskap och pedagogisk verksamhet.
Denna historiskt låga satsning på förskolan kommer att leda till
sämre personaltäthet och större barngrupper. Det blir en verksamhet
som i grunden mindre tar hänsyn till barns behov och gör
verksamheten mindre attraktiv för de som vi vill ska jobba i
verksamheten.
Förskolan spelar en viktig roll i skapandet av en mer jämlik stad.
Det är väl belagt i forskning att förskolan fungerar utjämnande av
socioekonomiska effekter. Det finns tydliga samband mellan
förskola och hur väl barnet klarar sig senare i skolan. För många
föräldrar är förskolan ett ovärderligt stöd i barnens utveckling.
För att förverkliga alla barns rätt till förskola utifrån sina
individuella behov krävs resurser och ambitioner.
Barn i behov av särskilt stöd ska få de insatser de har rätt till. Alla
barn har rätt till stöd och anpassning utifrån sina behov. Idag finns
brist på resurser för barn i behov av sär- skilt stöd och stödet är inte
likvärdigt i hela staden. För att barn med särskilda behov ska fångas
upp tidigt krävs utvecklad samverkan mellan föräldrar,
utbildningsnämnden, socialtjänst, psykiatri och andra aktörer. Alla
förskolor ska ha tillgång till specialpedagoger som arbetar integrerat
i verksamheten.
Personalen i förskolan är den viktigaste resursen och vi står inför
stora rekryteringsbehov i staden och särskilt stort är behovet inom
förskolan. Personal- och kompetensförsörjningsarbetet kan inte
uteslutande ta sikte på att attrahera och rekrytera ny personal, utan
det måste även handla om att ta tillvara den fulla potentialen hos
dem som redan är anställda genom att skapa en hållbar och attraktiv
arbetsmiljö.
Äldreomsorg
I det socialdemokratiska budgetalternativet var anslagstilldelningen
till SDN äldreomsorg 130 miljoner kronor högre än det som
beslutades av den borgerliga fullmäktigemajoriteten.
Alla stockholmare ska känna trygghet inför ålderdomen. I ett
Stockholm där invånarna blir allt friskare, lever längre och får fler
friska år ska alla äldre ha rätt till ett tryggt boende och en vardag
med hög livskvalitet och självständighet. Äldreomsorgen ska vara
jämställd, personcentrerad, tillgänglig och likvärdig. Gruppen äldre
ökar kraftigt och har olika behov och intressen och deras efterfrågan
på insatser, stöd och aktiviteter ser olika ut.
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Även äldreomsorgens verksamhet präglas av vägvalet att behålla
skattesänkningen från 2019 framför att höja kvaliteten i
äldreomsorgen. Ett effektiviseringskrav på 87 miljoner kronor
kommer resultera i att stadsdelsnämnderna kommer tvingas till en
alltmer restriktiv biståndsbedömning. Tvärtemot vad som utlovats
från den styrande majoriteten kommer det nu alltså att bli svårare att
få en biståndsbedömd insats.
Det är viktigt för kvaliteten i hemtjänsten att personalen och den
äldre hinner lära känna varandra. Kravet på personalkontinuitet
innebär att det är färre olika personer som ger omsorg till den äldre,
vilket bidrar till ökad trygghet för den enskilde. Ramtid för att öka
den äldres inflytande, förbättrad samverkan runt den äldres behov
samt ökad hand- lingsfrihet för hemtjänstpersonal att tillmötesgå
den äldres behov och önskemål var vik- tiga steg att nå en
välfungerande hemtjänst mellan åren 2014 och 2018.
Kontaktmanna- skapet ett annat. Nu behöver arbetet gå vidare och
hemtjänsten i egen regi ska se över sin organisation för att nå en
hög kontinuitet och öka de äldres inflytande över den egna
omsorgen. Språkkompetensen som finns hos medarbetarna inom
stadens äldreomsorg ska tas tillvara.
Schemaläggningen behöver utvecklas i syfte att öka medarbetarnas
möjlighet att tillgodose de äldres dagsbehov och önskemål. För att
klara framtida personal- och kom- petensförsörjning behöver
arbetsmiljön förbättras, liksom tillgången till närvarande ledarskap, handledning och tid för reflektion. Målet är ett hållbart
arbetsliv med trygga anställningar och möjlighet till livslångt
lärande.
Det är med andra ord med otillräckliga förutsättningar som
stadsdelsnämnderna går in i 2020. Vi Socialdemokrater har högre
ambitioner. Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet för att
Stockholm ska vara en stad för alla.
Särskilt uttalande
Ewa Larsson (MP), Billy Östh m.fl. (M), Jessica Sjönell (L) och
Alfred Askeljung (C) anmäler ett särskilt uttalande enligt följande:
Den Grönblå majoritetens mål för verksamheten i Skarpnäcks
stadsdelsnämnd är att vi ska bidra och vara en del av ett
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Stockholm. Vi gör det
tillsammans med olika delar av samhällets infrastruktur, med
bostadsbolag och med medborgare och civilsamhällets
organisationer, idrottsrörelsen, de äldres organisationer,
Hembygdsförening m.fl. Stadsdelen ska vara trygg och därför är
det glädjande att de som bor i Skarpnäck, enligt Stockholmshems
nya resultat av sin årliga hyresgästenkät, noterar att hyresgäster i
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Skarpnäck för andra året i rad upplever ökad trygghet; att samarbeta
ger mervärden.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av samhällets
välfärdsverksamheter. Utifrån en bred kompetens ska
stadsdelsnämnden erbjuda en hållbar samhällsservice av hög
kvalitet och där alla verksamheter ska vara miljö- och klimatsmarta.
Endast den äldre befolkningen väntas öka i stadsdelen fram till
2028. Nämnden kommer därför satsa mer på framgångsrik öppen
verksamhet med aktiviteter som främjar hälsa och trygg samvaro.
Nämnden kommer också öka takten inom användning av digital
teknik inom äldreomsorgen i syfte att bli mer effektiva och ge ökad
kvalitet till de äldre.
Jämställdhet och hållbarhet ska öka inom alla verksamheter
nämnden ansvarar för, redskapen är genusbudget och Agenda 2030,
nytt för verksamhetsåret är lagen om Barnets Rätt. Pågående
klimatförändringar kräver aktivt arbete av oss alla, nämnden stödjer
lokala verksamheter som stärker ändrad livsstil, ökar social trygghet
och ger möjligheter för fler att försörja sej och ha någonstans att
bo.
Som helhet när det gäller sociala förhållanden och livsvillkor liknar
Skarpnäcks stadsdel övriga Stockholm men delar av stadsdelen är
speciellt utsatt och där sätts strategiska extra resurser in.
Vad som sticker ut är att hela stadsdelen är väl försörjd med
kollektivtrafik och gränsar till två naturreservat, Nackareservatet
och Flaten naturreservat där arbetet med att lyfta fram naturens
stabiliserande funktioner stärks i samband med aktivt klimatarbete.
Speciellt är också de många väl besökta parker som finns nära de
flesta bostadsområden. Här kommer ekologiska och rekreativa
värdena utvecklas och parkerna ska hållas rena och ha bra
belysning.
Skarpnäcks förskolor håller en hög pedagogisk standard och är
bland de bästa i staden, har en stor andel förskollärare, nära tillgång
till kvalitativ utevistelse och serverar över sextio procent ekologisk
mat samt en stor andel vegetariskt. Förskolornas inomhusmiljö har
kemikaliesanerats och nu är det utemiljön som ska göras
giftfri. Några av förskolorna ingår i ett Erasmus+ projekt med titeln
”Making the parts whole”. Ett uppskattat samarbete mellan
förskolor i Kärrtorp och på Skarpnäcksfältet samt förskolor i
Spanien, Rumänien och England. Skarpnäcksmodellen är ett
mycket lyckat samarbete mellan socialtjänst, förskola och skola
som kommer att fördjupas under verksamhetsåret. I samverkan med
andra förvaltningar utvecklas också olika projekt i syfte att
gemensamt skapa nya innovativa arbetssätt och
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verksamhetsförbättringar som exempelvis inom ramen för
Skarpnäcksmodellen och Stärkt tidigt stöd i samverkan.
I Skarpnäck finns tre fritidsgårdar och verksamhet för unga vuxna,
ett kulturhus som möjliggör att både unga som äldre kan ha en
inkluderande aktiv fritid med ett mångsidigt kulturutbud som utgår
ifrån delaktighet. Stadsdelens Kulturskola håller mycket hög
kvalitet och det ska den fortsätta att göra. De tre biblioteken
samarbetar på olika sätt inom respektive stadsdel. Det finns även ett
Folkets Hus, Turteatern och bio Reflexen.
Mobiliteten mellan Skarpnäck och andra stadsdelar ska stärkas för
cykel och promenad. Parkvägar ska vara trygga och nämndens egna
transporter och hållbara.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd är en av stadens minsta och därför är
samarbete och samverkan extra viktig, t ex kommer verksamheten
vid Relationsvåldscentrum utvecklas i samverkan för stöd mot mäns
våld mot kvinnor och stöd till att våldsverkare slutar slå. Nämndens
kunskapshöjande arbete mot hedersrelaterat våld kommer att
fortsätta, det gäller att tidigt upptäcka förtryck och ge stöd.
Samarbetet med regionen om Ungdomsmottagning har medfört
utökade öppettider och nås av många ungdomar.
I arbete med Miljöprogram och Kemikalieplan och i frågor som rör
energieffektivisering och solenergi samverkar nämnden med olika
fackkompetenser. När det gäller stadsdelens upphandlingar vässas
verktygen så att de kan bli både hållbara och klimatsmarta, det är ett
starkt verktyg i stadsdelens omställningsarbete.
Företagsklimatet lokalt ska bli bättre, lokala näringsidkare får stöd
av lokala vakter att hålla ordning för allas trevnad. Nämnden
samarbetar också med Stockholm Business Region och lokala
företagarföreningar i arbetet för ökad hållbar tillväxt och
företagande inom Skarpnäck. Vi upplever potentialen stor för att
stadsdelens alla små centrum ska kunna utvecklas och dra till sej
fler näringar utifrån sina lokala premisser.
Den Grönblå majoriteten känner stort förtroende för Skarpnäcks
stadsdels förvaltning, de gör ett fantastiskt arbete inom alla de
områden som stadsdelen svarar upp emot, kompetensen är hög,
fortbildning och vidare utbildning sker och arbetsmoralen är hög.
Under året kommer verksamheten att följas noga och eventuella
behov av justeringar göras, vi ser fram emot ett gott verksamhetsår.
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Ersättaryttrande
Frida Bramstedt (KD) anmäler att om hon hade haft rösträtt hade
hon anslutit sig till Miljöpartiets, Moderaternas, Liberalernas och
Centerpartiets särskilda uttalande.

Handlingar i ärendet
 SKA 2019/450-3 Tjänsteutlåtande Verksamhetsplan för
Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2020
 SKA 2019/450-1 Bilagor VP (1/14)
 SKA 2019/450-1.1 Bilagor VP (2/14)
 SKA 2019/450-1.2 Bilagor VP (3/14)
 SKA 2019/450-1.3 Bilagor VP (4/14)
 SKA 2019/450-1.4 Bilagor VP (5/14)
 SKA 2019/450-1.5 Bilagor VP (6/14)
 SKA 2019/450-1.6 Bilagor VP (7/14)
 SKA 2019/450-1.7 Bilagor VP (8/14)
 SKA 2019/450-1.8 Bilagor VP (9/14)
 SKA 2019/450-1.9 Bilagor VP (10/14)
 SKA 2019/450-1.10 Bilagor VP (11/14)
 SKA 2019/450-1.11 Bilagor VP (12/14)
 SKA 2019/450-1.12 Bilagor VP (13/14)
 SKA 2019/450-1.13 Bilagor VP (14/14)
 SKA 2019/450-2 Bilaga VP MBL
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§8
Underskotten inom Barn och unga
Svar på skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V)
SKA 2019/377

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2019-09-26 anmäldes en
skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V) angående underskott inom barnoch ungdomsvården. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för
beredning. I skrivelsen konstateras att stadsdelsnämndens individoch familjeomsorg i tertialrapport 2 prognosticerade ett underskott
om 4,5 miljoner varav 2,5 miljoner gällde barn- och
ungdomsvården. Skribenterna framför att de anser att barn och
ungdomsvården inte ska utsättas för besparingskrav eller
anställningsstopp, utan ska ha en budget som rymmer behoven av
insatser samt den personalstyrka som behövs. Mot bakgrund av
detta ställs tre frågor i skrivelsen. Förvaltningen redovisar ärendet
samt förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-11-11 (dnr
SKA 2019/377).
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
förvaltningens 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:
Vi tackar förvaltningen för svaret och för att de gör det bästa de kan
med de resurser de har. Tyvärr kan vi bara konstatera att den
sittande majoriteten inte tar situationen på det allvar den kräver.
Budget för 2019 var helt tydligt underfinansierad och även om
förvaltningen kunde hantera underskottet genom att ta medel ur
reserven så fattades det resurser för att hantera en barn- och
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ungdomsvård med ökad andel komplexa ärenden och ökat antal
anmälningar om barn som far illa.
När vi lägger svaret på skrivelsen bredvid den verksamhetsplan för
stadsdelen som den borgerliga majoriteten drivit fram ser vi tyvärr
att deras ambitioner är bristande även framöver. De tar inte
förvaltningens prognos att andelen unga i åldersgruppen 13–18 år
kommer öka med 12 % fram till 2022, vilket kommer innebära ett
växande behov att fortsätta att organisera ett socialt uppsökande
arbete för att fånga in barn och unga som är i behov av att lotsas in i
en aktiv fritid. Ett arbete som antas komma behöva växa, med
begränsade resurser kommer det tyvärr bli allt svårare att utföra det
på bästa sätt. Tyvärr ser vi ingen ökning av resurser i budgeten för
2020, och risken är stor att vi om ett år kommer konstatera nya
underskott.

Handlingar i ärendet
 SKA 2019/377-2 Svar på skrivelse från V om underskotten
inom Barn och Unga
 SKA 2019/377-1 Skrivelse från V om underskotten inom
Barn och Unga
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§9
Underskottet inom äldreomsorgen i Skarpnäck
Svar på skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V)
SKA 2019/402

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2019-10-17 anmäldes en
skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V) angående underskottet inom
äldreomsorgen. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för
beredning. I skrivelsen tas upp att den kommunala hemtjänsten
utgör en del av välfärdens kärnverksamheter som möjliggör för de
äldre att kunna bo kvar hemma och därmed känna sig trygga och
mindre ensamma. Att effektiviseringar på både beställarsidan i form
av mindre insatstid och på utförarsidan i form av pressade scheman
går ut över de äldres rätt till en skälig levnadsnivå och personalens
arbetsmiljö. Skribenterna anser att ständiga effektiviseringskrav på
en verksamhet som framgångsrikt bedriver god omsorg kommer
inverka negativt på omsorgskvalitén, arbetsmiljön och
arbetsplatsens attraktivitet. Skrivelsen avslutas med ett antal
frågeställningar till förvaltningen att besvara. Förvaltningen
redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-10-24 (dnr SKA 2019/402).
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
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Särskilt uttalande
Tina Kratz m.fl. (V) anmäler ett särskilt uttalande enligt följande:
Vi tackar för förvaltningens svar på skrivelsen men vill anföra att
majoriteten skrev i sin budget för 2019 att de ”ville fortsätta arbeta
med reflektionstid för personal inom hemtjänsten” trots det har det
inte genomförts under året. Vänsterpartiet känner också en fortsatt
stor oro för att de kommande besparingarna på utförarsidan kommer
leda till mindre insatstid för omsorgstagarna. En sådan utveckling
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kommer påverkar det förebyggande arbetet mot undernäring och
ensamhet.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/402-2 Svar på skrivelse Underskottet inom
äldreomsorgen i Skarpnäck
 SKA 2019/402-1 Skrivelse Underskottet inom
äldreomsorgen i Skarpnäck
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§ 10
Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2020
SKA 2019/436

Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd utser nedanstående personer till
ledamöter i Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd för år 2020.
Till ordinarie ledamöter:
Magnus Brattström (PRO)
Leif Johansson (PRO)
Leif Karlsson (PRO)
Inger Blomqvist (PRO)
Clarence Kopparberg (SPF)
Till ersättare:
Sussie Hellsten (PRO)
Lennart Nordh (PRO)
Liisa Hyvönen (PRO) *nyval
Gunnar Erkers (SPF)
Britt Anstrell (SPF)
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige (2004:12), ska det finnas ett
pensionärsråd knutet till stadsdelsnämnden. Rådet ska fungera som
ett rådgivande organ i allmänna frågor som berör äldres
levnadsförhållanden genom överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan företrädare för pensionärsorganisationer, nämnd
och förvaltning. Pensionärsrådet ska, då det är fulltaligt, bestå av
fem ledamöter och fem ersättare och utses av stadsdelsnämnden.
Ledamöter och ersättare i rådet nomineras av
pensionärsorganisationerna proportionellt till organisationernas
medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska område.
Ledamöterna ska vara bosatta inom stadsdelsnämndens område.
Rådet utses för ett år och väljer självt ordförande och vice
ordförande. Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i
ett tjänsteutlåtande daterat 2019-11-21 (dnr SKA 2019/436).
Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/436-4 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds
pensionärsråd 2020
 226250 nomineringar SPF
 226252 nomineringar PRO
 226536 komplettering SPF nomineringar
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§ 11
Utseende av ett dataskyddsombud enligt brottsdatalagen
SKA 2019/443

Beslut
1. Stadsdelsnämnden utser Anna Remmets till dataskyddsombud
enligt brottsdatalagen från och med 2019-12-18.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Vid införandet av EU’s nya dataskyddsreform 2018 antogs
dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddsdirektivet.
Dataskyddsdirektivet är en parallell lagstiftning till
dataskyddsförordningen som reglerar behandlingen av
personuppgifter inom ramen för att förebygga, utreda, avslöja och
lagföra brott. Då direktivet till skillnad från förordningen inte är
direkt tillämpligt, har det införlivats i svensk lag genom
Brottsdatalag (2018:1177). Då nämnden har att verkställa rättsliga
påföljder i form av till exempel vård i enligt SoL, LVU och LVM,
är således brottsdatalagen tillämplig på personuppgiftsbehandlingar
för dessa syften. Ett dataskyddsombud för denna lag ska därför
formellt utses, men det finns ingenting som hindrar att nämnden
utser samma dataskyddsombud för brottsdatalagen som för
dataskyddsförordningen GDPR. Förvaltningen redovisar ärendet
samt förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-11-13 (dnr
SKA 2019/443).
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
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/443-1 Utseende av dataskyddsombud enligt
brottsdatalagen
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§ 12
Upphörande av beslut om fullmaktsgivare och
firmatecknare vid Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2019/000042

Beslut
1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att tidigare beslut om att
utse Victoria Callenmark till fullmaktsgivare och firmatecknare för
Skarpnäcks stadsdelsnämnd upphör att gälla.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har rätt att bemyndiga representant
för förvaltningen rätt att företräda nämnden och teckna dess firma
och ge fullmakter. Nämnden beslutade om detta senast på
sammanträdet den 2019-02-21. Förvaltningen redovisar ärendet
samt förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-11-18 (dnr
SKA 2019/042).
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
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/42-3 Upphörande av beslut om fullmaktsgivare
och firmatecknare vid Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Protokoll nr 12/2019
Sida 31 (57)
2019-12-18

§ 13
Redovisning av brukarundersökning inom
äldreomsorgen 2019
SKA 2019/381

Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av
brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2019.
Sammanfattning av ärendet
I detta ärende redovisas Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings resultat
från Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen” 2019. Brukarundersökningen är en
totalundersökning och riktas till samtliga personer 65 år och äldre
med beslut om hemtjänstinsatser eller särskilt boende. Årets
brukarundersökning visar att den sammantagna nöjdheten gällande
hemtjänsten är hög och ligger något högre jämfört med stadens
genomsnitt. De äldre är mer nöjda med sina hemtjänstinsatser än sitt
särskilda boende som för 2019 får samma nöjdhet som 2018 och
ligger något under stadens genomsnitt. Utvecklingsområden inom
såväl hemtjänsten som särskilt boende är att förbättra informationen
om synpunkts- och klagomålshanteringen. Särskilda boenden är
även i behov av att fortsätta utveckla arbetet med måltidssituationen
och utevistelsen. Förvaltningen analyserar resultatet från
brukarundersökningen och väger samman det med resultatet från
förvaltningens individuppföljningar, avtalsuppföljningar och
avvikelser vilket redovisas i bedömningen av verksamhetens
kvalitet, i samband med verksamhetsuppföljningarna. Prioriteringar
av utvecklingsområden inom äldreomsorgen framgår av
verksamhetsplanen för 2020. Förvaltningen redovisar ärendet samt
förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-11-11 (dnr SKA
2019/381).
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
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/381-21 Redovisning av brukarundersökning inom
äldreomsorgen 2019
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SKA 2019/381-20 Äldre om hemtjänster rike, län, kommun
Skarpnäck - 2019
SKA 2019/381-19 Äldre om säbo rike, län, kommun
Skarpnäck - 2019
SKA 2019/381-24 Skarpnäcks kommunala hemtjänst 2019
spindeldiagram
SKA 2019/381-25 Hemmet för gamla 2019 spindeldiagram
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§ 14
Motion (V) om stärkande av stadens arbete mot oseriösa
värdar
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1268
SKA 2019/358

Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Stockholms stad har remitterat motion om
stärkande av stadens arbete mot oseriösa värdar. I motionen skriver
Clara Lindblom (V) att den ökande bostadsbristen inneburit att
alltfler oseriösa fastighetsvärdar sett chansen att tjäna snabba pengar
på att tillhandahålla bostäder som inte når upp till den säkerhet och
kvalitet som hyresgäster har rätt att vänta sig. Förvaltningen delar
skribentens uppfattning om att hyresgäster ska erbjudas bostäder
som når upp till den kvalitet och säkerhet som de har rätt att vänta
sig och att seriösa fastighetsägare är viktigt för att säkerställa det.
Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett
tjänsteutlåtande daterat 2019-11-25 (dnr SKA 2019/358).
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 förvaltningens förslag och Vänsterpartiets och
Socialdemokraternas 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:

Att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka motionen
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Därutöver anförs följande
De senaste decenniernas bostadsbrist och tidigare utförsäljningar av
allmännyttan har ökat antalet oseriösa hyresvärdar som prioriterar
kortsiktig vinst och avkastning för sina aktieägare, över att ta
långsiktigt ansvar för sina fastigheter och närområdet som dessa
ligger i. Detta drabbar inte bara hyresgästerna i de aktuella
fastigheterna som får en sämre boendestandard och inomhusmiljö,
utan även tryggheten och trivseln i hela stadsdelar.
En god förvaltningskvalitet är inte bara avgörande för den enskilde
hyresgästens välbefinnande och trivsel, utan kan även bidra till att
minska brottslighet i närområdet. Stockholmshem har bedrivit ett
systematiskt arbete för att öka tryggheten i Bagarmossen och på
Skarpnäcksfältet, likaväl som Svenska Bostäder i Kärrtorp och
Björkhagen. De har genomfört fysisk upprustning, ronderingar och
gemensamma säkerhetslösningar. Det kan till exempel handla om
att installera säkerhetsdörrar, rusta upp källarutrymmen och bygga
bort möjligheten att förvara vapen och narkotika i dolda utrymmen.
Förekomsten av fastighetsägare som väljer att inte delta i denna typ
av fastighetsägarsamverkan och samtidigt missköter förvaltningen
av sina egna fastigheter leder till att det arbete som seriösa och
engagerade värdar bedriver inte får fullt genomslag i området.
Förvaltningens uppfattning stöder motionens intentioner och de
delar synen att stadens hyresgäster ska erbjudas bostäder som når
upp till den kvalitet och säkerhet som de har rätt att förvänta sig. De
stöder även motionens syn att staden behöver se över sina
möjligheter att ingripa mot oseriösa hyresvärdar. En viktig del i det
är att skärpa markanvisningspolicyn för att tydligt visa att staden
inte accepterar att hyresgästernas säkerhet och välmående sätts på
spel. Den nuvarande granskningen är alltför ensidigt inriktad på
ekonomiska faktorer och genomförandeförmåga. Fastigheterna som
kommer att uppföras på anvisad mark kommer att vara en del av
staden och påverka stockholmarnas boendeförhållanden samt
närmiljö under väldigt lång tid framöver. Därför är det avgörande
att staden även tar ansvar för att säkerställa att enbart seriösa aktörer
som tar långsiktigt ansvar för sina hyresgäster, fastigheter och
närområdet får möjlighet att bygga bostäder i vår stad.

Handlingar i ärendet
 SKA 2019/358-2 Remiss Motion om stärkande av stadens
 SKA 2019/358-1.1 Motion om stärkande av stadens arbete
mot oseriösa värdar
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§ 15
Rese- och mötespolicy för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1410
SKA 2019/383

Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget till ny rese- och
mötespolicy för Stockholms stad på remiss från kommunstyrelsen.
Den föreslagna rese- och mötespolicyn beskriver gemensamma
rutiner och förhållningssätt som ska vägleda medarbetare, chefer
och förtroendevalda inom Stockholms stad. Den föreslås gälla för
alla stadens förvaltningar och bolag. Förvaltningen ser positivt på
att policyn är gemensam för hela staden. Förvaltningen ser även
positivt på att den nya rese- och mötespolicyn är utformad för att
bidra till att stadens klimatpåverkan minskar, och att den även ska
bidra till en trygg och säker arbetsmiljö samt säkerställa
kostnadseffektivitet. I förslaget till ny rese- och mötespolicy har
överlag en rimlig avvägning mellan dessa olika målsättningar
gjorts. Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett
tjänsteutlåtande daterat 2019-11-18 (dnr SKA 2019/383).
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 förvaltningens förslag och Vänsterpartiets och
Socialdemokraternas 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 delvis godkänna förvaltningens svar på remissen.
Att därutöver anföra
Vi välkomnar att staden har tagit fram en rese- och mötespolicy
som ska styra mot klimatsmarta resor och möten. Vi saknar dock
några viktiga aspekter som måste regleras.
I policyn står att vid val av färdsätt för längre resor reglerar policyn
att tåg, båt eller buss väljas i första hand. De flesta fartyg drivs i
dagsläget med fossila drivmedel. Avgasutsläppen innehåller fyra
särskilt miljöskadliga komponenter: svaveloxider som orsakar
hälsoproblem och försurning av mark och vatten, kväveoxider som
bidrar till övergödning, försurning och hälsoproblem, partiklar som
orsakar hälsoproblem samt koldioxid som bidrar till global
uppvärmning och havsförsurning. Att vid längre resor prioritera båt
lika högt som tåg är därför mycket tveksamt ur klimat- och
miljöperspektiv. Vi anser att en inbördes rangordning bör införas: i
första hand tåg, i andra hand buss och i tredje hand båt.
Policyn reglerarar också att flygresor ska utnyttjas för längre
utrikesresor där tåg och buss inte utgör ett alternativ. Vi anser att
det onödiga resandet med flyg måste upphöra helt. Samtidigt
kommer det alltid att finnas tillfällen där flyg är ett försvarbart
alternativ, till exempel för att tåg och buss inte finns eller för att det
är motiverat av tidsskäl. Därför måste resepolicyn kompletteras med
att alla flygresor måste klimatkompenseras.
Vi instämmer i att övernattning bör undvikas om en konferens inte
är längre än att den ryms under en dag. Det är bra ur både miljöoch kostnadsperspektiv. Vi vill dock poängtera att det finns ett
värde också i det sociala umgänget och att längre konferenser med
övernattning ger ett större utrymme för det. Dessutom ter det sig
som en hög grad av detaljstyrning att ange mellan vilka klockslag
konferenser får äga rum. Vi litar på att stadens chefer har förmåga
att avgöra vad som är bäst utifrån sina förutsättningar.
I policyn står att möjligheterna till deltagande via teknik för
distansmöten ska övervägas vid möten med deltagare från olika
tjänsteställen. Vi håller med om att distansmöten kan vara bra för
vissa tillfällen, men vill poängtera att det kräver att verksamheterna
också har möjlighet att investera i utrustning och infrastruktur för
detta.
En del av policyn handlar om uppförandekod vid resor i tjänsten.
Där hänvisas till stadens personalpolicy samt stadens riktlinjer för
mutor och representation. Ingenstans i dessa dokument står det att
besök på porr-, striptease- och liknande klubbar inte ska vara

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Protokoll nr 12/2019
Sida 37 (57)
2019-12-18

tillåtet. Det saknas också skrivningar om att hotell utan porr ska
användas när det är möjligt.
Stadens nämnder och styrelser ska enligt policyn årligen följa upp
tjänsteresorna. Vi anser att en översiktlig uppföljning bör göras
även på stadsövergripande nivå. På så sätt kan verksamheter som
sticker ut på ett negativt sätt identifieras och analyseras, eller som
sticker ut på ett positivt sätt lyftas fram som goda exempel. Vid en
stadsövergripande uppföljning blir det också möjligt att analysera
stadens verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/383-2 Rese- och mötespolicy för Stockholms stad
 SKA 2019/383-1.1 Kopia av godkänt tjänsteutlåtande: Reseoch mötespollicy KS 2019/1410
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§ 16
Strategi för att minska risken för att barn, unga och unga
vuxna dras in i kriminalitet
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1507
SKA 2019/406

Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
I budget 2019 har socialnämnden och kommunstyrelsen getts
uppdraget att utforma en strategi för att minska risken för att barn,
unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet. Remissen har bland
annat sänts till samtliga stadsdelsnämnder såväl som berörda
fackförvaltningar, stadsledningskontor samt andra myndigheter och
föreningar som arbetar med barn och unga i behov av stöd.
Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett
tjänsteutlåtande daterat 2019-11-10 (dnr SKA 2019/406).
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
förvaltningens 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:
Vi ser mycket positivt på majoritetens vilja att prata mer
förbyggande arbete för stadens barn och unga och förstärkt
samverkan, men ställer oss frågande till hur strategin ska kunna
efterlevas utan målsättningar och tillkomna resurser och en redan
allt för ansträngd budget i stadsdelarna. Strategin skulle behöva
omarbetas så att mål kan tillföras och nämnders ansvarsfördelning
tydliggörs.
Det övergripande målet för strategin är att alla pojkar och flickor,
unga män och kvinnor ska ges jämlika förutsättningar för en god
framtid utan våld och kriminalitet. Värt att nämna i sammanhanget
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är att strategin i huvudsak behandlar kriminalitet medan det faktum
att vuxnas våld mot barn torde vara ett mycket mer vanligt
förekommande problem (44 % av barnen i Sverige uppges ha varit
utsatta för våld av en vuxen någon gång) än kriminalitet. Samtidigt
som våld mot barn är en avgörande faktor varför man som ung dras
in i kriminella nätverk. Stadens barn och ungdomsvård hade förra
året över 28 000 anmälningar om barn som misstänks fara illa att
hantera, jämfört med ca 17 000 2014. Ca 56 % av dessa
anmälningar utreddes förra året varav över 16 000 barn i Stockholm
omfattades av en barnavårdsutredning där socialtjänsten bedömde
att oron behövde utredas vidare. Skillnaderna mellan stadsdelarna är
stora men resurserna inom myndighetsutövningen är idag mer än
ansträngda. De relevanta arbetssätt och metoder som staden redan
idag arbetar med behöver mer resurser för att inte bara förbli goda
intentioner i strategin. En del finansieras idag av den sociala
investeringsfonden, som nu behöver permanentas. Kön till
föräldrautbildningen behöver minska och resurserna till de sociala
insatsgrupperna behöver öka.
Om målet med strategin ska uppnås behövs inte enbart rapporter till
kommunfullmäktige utan snarare en politik som tar ojämlikheterna i
Stockholm på allvar. Bostadssituationen, tillgången till arbete,
förskola, en bra skolgång och en meningsfull fritid ligger enligt
forskning till stor grund för barn och ungas möjlighet till en fullgod
framtid och där saknar vi ambitioner från majoriteten. Den politik
som förs med borttagande av mål om att öka inskrivningsgrad i
förskolan, nedskärningar, ombildningar, underskott i
stadsdelsnämnderna, indragna timmar på kulturskolan och
besparingar på fritidsverksamheten är kontraproduktivt till den nu
framtagna strategin.
Strategin uppmanar socialtjänsten att t.ex. använda sig av
polisförhör mer för barn och unga som inte är straffmyndiga och att
allvarssamtal ska hållas med unga inom 48 timmar när de misstänks
för brott, något som idag redan används när socialtjänsten bedömer
det nödvändigt. Bedömningen om eventuella polisutredningar för
icke straffmyndiga barn är en fråga för professionen och ej för
politiken. Allvarssamtalen innebär dessutom att resurser tas i
anspråk i den redan ansträngda barn och ungdomsvården vilket gör
det särskilt olyckligt att inte ytterligare resurser tillförs. Det är inte
realistiskt att ge socialtjänsten utökat uppdrag utan att tillföra
utökade resurser. Den rödgrönrosa majoriteten la mycket vikt och
resurser vid att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterare under
förra mandatperioden vilket gav goda resultat, något vi ser riskerar
att förstöras nu med en alltmer ansträngd budget. Vi anser att
politiken ska ge rätt förutsättningar till professionerna som berörs
av strategin för att de ska kunna utföra sitt uppdrag och lämna det
sociala arbetet med dess bedömningar åt de som kan.
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Det är hög tid att satsa på det socialt förebyggande arbetet och
prioritera stärkta resurser framför skattesänkningar för att fånga upp
unga i riskzonen. Vi anser att staden ska ha en sammanhållen politik
för att minska ojämlikheten vilket också stoppar kriminellt inflöde.
Annars kommer inte en strategi som denna göra varken till eller
från utan snarare bli en pappersprodukt som styr resurserna bort
från de som behöver de områden som behöver det mest.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/406-2 Tjänsteutlåtande Remiss strategi för att
minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i
kriminalitet
 SKA 2019/406-1.2 Bilaga - Stockholms stads strategi för att
minska risken för att barn unga och unga vuxna dras in i
kriminalitet
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§ 17
Objekt- och anhöriganställningar inom ledsagar- och
avlösarservice
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1280
SKA 2019/408

Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har i samarbete med stadsdelsförvaltningarna
tagit fram en modell för att begränsa möjligheterna till att ha
anhörig- och objektanställningar inom ledsagarservice/ledsagning
samt avlösarservice/avlösning. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått
förslaget på remiss från kommunstyrelsen. Anställning av anhörig
ska endast godkännas om det föreligger synnerliga skäl. Modellen
syftar till att kvalitetssäkra insatserna ledsagning/avlösning och
förutsättningar för att insatserna utförs på ett rättssäkert sätt.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är positiv till förslaget att använda
modellen inom ledsagarservice/ledsagning samt
avlösarservice/avlösning. Förvaltningen redovisar ärendet samt
förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-11-15 (dnr SKA
2019/408).

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
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/408-2 Remissvar Objekt- och
anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice
 SKA 2019/408-3 Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande
 SKA 2019/408-4 Bilaga - Objekt- och anhöriganställningar
inom ledsagar- och avlösarservice En modell för att begränsa
möjligheterna till att ha anhöriga som anställda
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§ 18
Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1510
Publiceras senare
SKA 2019/435

Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har av kommunfullmäktige fått
uppdraget att revidera stadens kemikalieplan. Kemikalieplanen för
2020-2023 är en reviderad upplaga av Stockholms stads första
Kemikalieplan som utgavs 2014. Planen utgår från det nationella
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och är ett komplement till stadens
Miljöprogram där åtgärder som behöver vidtas av stadens
verksamheter konkretiseras. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ser
positivt på Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 och de
ändringar som gjorts. Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag
till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-11-26 (dnr SKA
2019/435).
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
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/435-3 Tjänsteutlåtande Remissvar på
kemikalieplan
 SKA 2019/435-1.2 Bilaga 1 - Stockholm stads kemikalieplan
2020-2023

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Protokoll nr 12/2019
Sida 43 (57)
2019-12-18

§ 19
Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1040
Publiceras senare
SKA 2019/449

Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Av kommunfullmäktiges budget för 2019 framgår att Stockholms
stads miljöprogram 2016-2019, ska revideras i samarbete med
berörda nämnder och bolagsstyrelser. Miljöprogrammet är stadens
övergripande styrdokument för klimat och miljöarbete och
utgångspunkt för handlingsplaner och riktlinjer som detaljerar
genomförandet för en hållbar utveckling på kort och lång sikt.
Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att
förverkliga Parisavtalets målsättningar i miljö- och klimatarbetet,
där staden intar rollen som en internationell förebild. Arbetet ska
göra tydliga avtryck inom alla områden och stadens egna
verksamheter ska gå före för att visa vägen i arbetet för en
klimatsmart och hållbar stad. Programmet har utformats på ett sätt
som ska stimulera och stärka samverkan, innovation och
kommunikation och näringslivets roll i miljöarbetet tydliggörs.
Förvaltningen ställer sig positiv till revideringen av
Miljöprogrammet 2020-2023 och de ändringar som gjorts. Att
miljöprogrammet har en sammanhållande funktion över stadens
andra miljö- och klimatrelaterade planer ger en tydlighet och
överskådlighet för förvaltningen. Förvaltningen har identifierat
exempel på åtgärder under de flesta etappmål som är genomförbara
med personella resurser och stöd från stadens fackförvaltningar
samt i samverkan med stadens bolag. Vissa åtgärder kommer att
behöva finansiering från centrala medelsreserven för att
genomföras. Gällande de åtgärder som förvaltningen berörs av som
exempelvis biologisk mångfald, energieffektivitet, medveten
konsumtion och resurshushållning finns dessa i verksamhetsplanen
2020 och arbetas sedan tidigare aktivt med. Förvaltningen redovisar
ärendet samt förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-1126 (dnr SKA 2019/449).
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.
Monica Lövström m.fl. (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut och det är förvaltningens
förslag, Vänsterpartiets förslag och Socialdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.

Reservationer
Tina Kratz m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag enligt följande:
Delvis bifalla förvaltningens förslag
Därutöver anföra följande
Det är glädjande att ett nytt Miljöprogram och tillhörande
strategidokument till sist kommer till stånd. Med det sagt är det
dock olyckligt att program och handlingsplan kommer så pass
försenade då verksamheterna nu ges begränsad eller ingen möjlighet
att arbeta in fler åtgärder i sina verksamhetsplaner. I princip innebär
det att program och handlingsplan inte kommer att ha något större
genomslag förrän 2021. Att ställa om samhället till en hållbar
framtid är vår tids kanske mest avgörande utmaning, och avgör på
många sätt förutsättningarna för all annan politik. Trots många goda
intentioner och lovvärda initiativ tycker Vänsterpartiet att denna
mest grundläggande insikt saknas i Miljöprogrammet och att
avsaknaden tar sig uttryck i en rad konkreta ställningstaganden. Det
är tydligt att detta program är en kompromiss mellan att sätta
tillväxt eller hållbarhet först. Vi är positiva till en politik som
förenar omställning med en hållbar tillväxt, så att människors
välfärd säkras så långt det är möjligt. Det finns dock tillfällen där
ekonomisk tillväxt och ekologisk hållbarhet kommer i konflikt, och
en insikt om det klimatnödläge vi befinner oss i innebär att hållbar
omställning måste prioriteras i varje sådant fall. När detta innebär
ekonomiska kostnader bör dessa finansieras rättvist och därför
huvudsakligen av de som har mest tillgångar. Det är denna
kombination av tydligt rättvise- och omställningsperspektiv som
saknas i det nuvarande programmet och därför gör att det svävar på
målet på flera områden.
Programmet anger helt riktigt att biltrafiken utgör en av de största
utmaningarna i omställningen och att den inte minskat i den takt
som krävs för att nå målen. Det är också korrekt att det kommer att
behövas nationella åtgärder för att ställa om. Men detta förklarar
inte den brist på handlingskraft som visas vad gäller stadens egna
möjligheter att begränsa biltrafiken. Om det är en övertro på
marknadsmekanismer, eftergifter åt bilister, eller bådadera får redas
ut annorstädes, men faktum kvarstår att det saknas åtgärdsförslag
som direkt minskar biltrafiken. Vänsterpartiet har drivit tydliga
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förslag om bilfria dagar, bilfria gator, minskade p-tal, sänkta
hastighetsgränser, krav på begränsat antal boendeparkeringstillstånd
och en översyn av hur stadsplanering kan bidra till
stadsutvecklingen för att minimera biltrafik. Det är åtgärder som
skulle minska biltrafiken och utsläpp och problem med buller. Vi
saknar också ett livscykelperspektiv på ökad elektrifiering av såväl
privatbilism som transportsektorn då programmet pekar ut
elektrifiering som ett sätt att inte behöva minska vägtrafiken.
Livscykelperspektivet är viktigt för att inte åtgärder ska leda till
ökade utsläpp i staden, i resten av Sverige eller utanför landets
gränser.
Målet om minskade växthusgasutsläpp är ställt per invånare och det
är alltid ett vanskligt sätt att mäta förändring i dessa sammanhang.
Med mål per invånare i en stad som växer kan de totala utsläppen
då tillåtas öka, men planetens gränser är absoluta och hållbarheten
måste utgå från detta.
Det är bra med ambitioner att utveckla teknik och delningsekonomi,
men det är då centralt att man kan säkerställa att det faktiskt leder
till klimatnytta och mindre utsläpp – något som staden aktivt måste
övervaka. I miljöprogrammet framhålls också att just
delningsekonomi inte säkert leder till minskade utsläpp, vad gäller
exempelvis bilpooler kan det snarare leda till mer utsläpp. Frågor
som rör näringslivet och hur detta kan bidra till miljö- och
klimatarbetet hade behövt finnas med även i stadens
näringslivspolicy, men där lyste det dessvärre med sin frånvaro –
återigen ett tecken på att näringslivspolitiken och miljöpolitiken i
denna stad inte är samstämmiga.
Vad gäller åtgärder för stadsplanering behöver man utöver
kollektivt resande och cykel också inkludera ökade möjligheter att
röra sig och resa till fots.
Tidigare har frågan om dricksvattentillgång inte varit ett
orosmoment i Sverige men idag ser läget annorlunda ut och med ett
förändrat klimat behövs nya lösningar för att minska
vattenanvändningen. Vi skulle gärna vilja se fler uppdrag om hur
staden kan bidra till fler hållbara och vattenbesparande
avloppslösningar. Det borde finnas stora möjligheter att uppmuntra
nya lösningar när det sker så mycket nybyggnation i staden.
Den biologiska mångfalden och stadens ekosystem är viktiga att
bevara och stärka. Vi anser därför att det inte räcker med uppdrag
som begränsar sig till att ta fram mer kunskapsunderlag, utveckla
processer, utveckla IT-verktyg och öka miljöövervakningen. Det
behövs politiska beslut om hur den biologiska mångfalden och
ekosystemet ska säkras och utvecklas, baserat på de
kunskapsunderlag som redan finns. Vi måste agera. Dessa beslut
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måste ges genomslag i all stadsplanering och natur- och parkvård i
staden.
Samma problematik återkommer i förslagen som rör buller. Inget av
de förslag på indikatorer i miljöprogrammet som handlar om
minskat omgivningsbuller bidrar till att faktiskt minska källan till
bullret. Indikatorerna i sig behövs för att säkra att människor i
staden inte drabbas av buller men främst måste det finnas
indikatorer för att minska uppkomsten av buller, exempelvis genom
att sänka hastigheter, minska biltrafiken i stort och utveckla bilfria
områden i staden.
Givet att programmet erkänner de kvarstående utmaningarna för att
nå till Parisavtalets målsättningar kan vi slutligen konstatera att
klimathandlingsplanen inte tar med stängning av Bromma flygplats,
i sammanhanget såväl anmärkningsvärt som beklämmande.

Monica Lövström m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag enligt följande:

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.
Att därutöver anföra följande.
Vi välkomnar det efterlängtade miljöprogrammet för åren 20202023. Klimatomställningen måste mötas med en radikal politik för
att minska vår miljöbelastning och vårt uttag av jordens resurser.
Stockholm är idag en av få städer vars utsläppsminskningar och
ambitioner ligger i linje med FN:s 1,5-gradersmål. Vi ska fortsätta
vara världsledande, inspirera till klimatomställning och sprida goda
exempel från en stad som ligger i framkant. Det kräver samarbete
mellan samhällsaktörer, näringsliv, civilsamhälle och medborgare.
Vi beklagar att stadens miljöprogram, som ska gälla från år 2020,
kommit så sent att målsättningarna och indikatorerna inte kan föras
in i stadens budget för samma år, eftersom programmet kommer
efter att budgeten redan är beslutad i kommunfullmäktige. Vi har
länge vetat att ett nytt miljöprogram behövdes tas fram och bli klart
i tid för att synkas med budgeten under år 2019. Denna försening
innebär i praktiken ett förlorat år för stadens klimatarbete. Det är
mycket allvarligt.
Vi vill i likhet med remissvaret från stadens råd för Agenda 2030
framhålla kopplingen till den sociala dimensionen av hållbar
utveckling. Olika grupper i samhället drabbas olika hårt av miljöoch klimatproblem och politiken för att möta klimatproblemen
måste gå hand i hand med en aktiv politik för jämlikhet och
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jämställdhet. Agenda 2030-rådet skriver: Starka insatser i
miljöpolitiken och högre klimatambitioner kan, rätt utformat, bidra
till att minska olika klyftor i staden som mellan män och kvinnor,
stadsdelar och inkomstgrupper. På samma sätt kan insatser för att
minska klyftor vara viktiga för att klara av att göra tillräckliga
åtgärder för att nå de uppsatta målen. Detta är viktigt och bör
hörsammas i det fortsatta arbetet med programmet.
Även ekonomiska aspekter saknas i miljöprogrammet. De
föreslagna åtgärderna bör kompletteras med uppskattningar på vad
de kommer att kosta. Det blir då tydligt vilka åtgärder som ger
störst utsläppsminskningar för varje använd krona. Dessutom
tydliggörs att vissa utsläppsminskningar leder till direkta
besparingar, så som energieffektiviserande åtgärder.
Agenda 2030-rådet uppmanar i sitt remissvar staden att sätta vad de
kallar aspiratoriska mål, det vill säga tydliga och uppföljningsbara
mål som staden arbetar för att nå men som kräver insatser av flera
aktörer än staden. Vi håller med om att detta skulle vara ett bra
inslag i miljöprogrammet och föreslår att programmet kompletteras
med sådana mål, till exempel att inga fossila drivmedel ska säljas
inom stadens gränser från år 2030 och att Bromma flygplats ska
läggas ner senast år 2038.
Samtliga ärenden som beslutas i ett politiskt organ i Stockholms
stad bör innehålla en klimatkonsekvensanalys. På så sätt framgår
det av beslutsunderlagen om förslaget kommer att leda till ökade
eller minskade utsläpp.
I programmet hänvisas till andra program, till exempel stadens
program för inköp 2020-2023. När inköpsprogrammet var på remiss
var vi tydligt kritiska mot att det innehöll alltför få och svaga
skrivningar om klimat och miljö. När miljöprogrammet nu kom är
det tydligt att ambitionerna i miljöprogrammet inte speglas i
inköpsprogrammet. Det är diffust vilka klimat- och miljökrav som
staden ska ställa i sina upphandlingar, istället för skarpa krav finns
bara korshänvisningar och otydlighet. Staden upphandlar för cirka
40 miljarder kronor årligen och en stor del av stadens klimatutsläpp
avgörs av upphandlingskraven. Vi är mycket kritiska till att inga
skarpa krav ställs på upphandlingar, exempelvis ett generellt krav
på nollutsläpp eller klimatneutralitet i alla upphandlingar.
Ett annat dokument som det hänvisas till i miljöprogrammet är en
ny handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp från vägtrafiken.
Eftersom utsläppen från transporterna, som står för cirka hälften av
de beräknade växthusgasutsläppen i Stockholm, fortsätter att öka är
det angeläget med särskilt långtgående krav för just trafiken.
Samtidigt beklagar vi att de akuta åtgärder som behöver vidtas
saknas i programmet eftersom ännu ett dokument ska inväntas och
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sedan hänvisas till. Redan nu finns kraftfulla åtgärder som behöver
sättas in. Åtgärderna handlar om höjda parkeringsavgifter (i
enlighet med stadens parkeringsstrategi), ändrade krav på
massgodsfordon (i enlighet med Tungtrafikutredningen),
tillskapande av fler samlastningscentraler, införande av ett regionalt
förbud av försäljning av fossila drivmedel år 2030 och prioritering
av investeringar i infrastruktur för hållbara transporter.
En viktig del i klimatarbetet handlar om att energieffektivisera
byggnader. När staden mäter köpt energi istället för faktiskt använd
energi (nettoenergi) blir siffrorna missvisande. Det går också emot
vad flera tunga organisationer förordar. Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) anser att förnybar energi som produceras i
anslutning till byggnaden eller på dess tomt inte ska räknas bort från
byggnadens energianvändning. Anledningen är att det ger en
godtycklig styrning till vissa energianläggningar och till mindre
energieffektiva byggnader. Att fokusera på köpt energi styr bort
från fjärrvärme i flerbostadshus och lokaler och skulle öka
elanvändningen för uppvärmning och minska elproduktionen i
kraftvärmesystemet. När vi socialdemokrater skrev en motion om
att mäta använd energi istället för köpt energi i stadens
miljöprogram fick vi svaret att detta redan görs. Därför är vi väldigt
förvånade över att det nya miljöprogrammet reglerar köpt energi
och att solceller nämns som ett sätt att energieffektivisera. Solceller
är bra, men de ger inte en energieffektivisering, och bör därför
istället ha en egen punkt (sidan 23). Indikatorn för att uppnå målet
”effektiv energianvändning” måste ändras till ”totalt använd energi
(nettoenergi) i stadens verksamheter”. Detta måste också
konsekvensändras i programmet (på sidan 22).
I början av miljöprogrammet finns bra skrivningar om
digitaliseringens och den artificiella intelligensens (AI) möjligheter
inom effektivisering av energianvändning. Samtidigt nämns inte
detta under avsnittet om energieffektivisering av stadens byggnader
(sidan 23). SISAB, det enda fastighetsbolag inom staden som nått
sina energieffektiviseringsmål, har lyckats just tack vare
digitalisering, automatisering och AI. De har utvecklat ett eget
digitalt system som samtliga fastighetsbolag i staden kan använda,
men ändå är SISAB fortfarande ensamma om att använda systemet.
Åren 2012-2018 minskade de sina utsläpp med 18 500 ton
koldioxid. Detta kan vara en av de viktigaste åtgärderna för att
staden ska kunna minska utsläppen från sina byggnader. Därför
måste driftoptimering genom digitalisering, automatisering och AI
skrivas in i miljöprogrammet.
I en fotnot till avsnittet om effektiv energianvändning (sidan 22)
kan vi läsa att indikatorn för relativ energianvändning inte påverkas
av utförsäljningar av fastighetsbestånd. Vi vill ha ett klargörande av
hur det ska gå till. Det måste tydliggöras att stadens bolag inte kan
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uppnå sina energieffektiviseringsmål genom att sälja de byggnader
som har sämst energiprestanda.
I programmet står att den stora utmaningen avseende omställningen
till ett fossilfritt Stockholm är elektrifieringen (sidan 16). Däremot
står ingenting det kanske största hindret för elektrifieringen,
nämligen effektfrågan. Redan idag tvingas staden tacka nej till
viktiga företagsetableringar på grund av effektbrist, t.ex. av
serverhallar som hade kunnat användas för att värma upp stadens
hus. Effektfrågan är med andra ord en avgörande fråga för
klimatomställningen. Miljöprogrammet måste därför kompletteras
med skrivningar om hur staden ska arbeta med effektfrågan.
Programmets text om ökad recirkulation av materiella resurser
saknar mål om hur stadens viktiga återbruksverksamheter kan
utvecklas. Det handlar om viktiga institutioner så som biblioteken
där böcker lånas istället för att köpas, musikskolan där instrument
hyrs istället för att köpas, kulturskolan, sportotek, etc. Detta är
också oaser i samhället som inte handlar om att konsumera.
Gällande avsnittet om en ökad resurseffektivitet i samband med
byggprocessen saknar vi en av de viktigaste åtgärderna, nämligen
återanvändning och återvinning av rivningsmaterial. Vi noterar
också att fossilfria byggarbetsplatser nämns, men inte fossilfri
byggsektor. Utsläppsminskningarna borde inte begränsas till själva
byggarbetsplatsen, utan istället omfatta hela byggprocessen.
När det kommer till avsnittet om upprätthållna funktioner och
samband för biologisk mångfald i stadens blåa och gröna
infrastruktur nämns anpassad naturvårdsskötsel som en mycket
viktig del i arbetet. Stadens 14 stadsdelsförvaltningar ansvarar för
skötseln och underhållet av stadens parker och naturmark, inklusive
naturreservaten. De stora nedskärningar som gjorts på stadsdelarna
på grund av förra årets skattesänkning drabbar naturvårdsskötseln.
I programmet nämns även några punkter där staden ska verka för
regelförändringar. Några viktiga regelförändringar handlar om
möjlighet att miljödifferentiera trängselskatten och
parkeringsavgifterna samt möjlighet att använda
trängselskattportalerna till att beivra fordon som olagligt kör in i en
miljözon.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/449-2 Tjänsteutlåtande Miljöprogram 2020-2023
 SKA 2019/449-1.1 KS 2019/1040 Bilaga 1
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§ 20
Månadsrapport november 2019
2019/000109

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger månadsrapporten för perioden januarinovember 2019 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad görs en budgetuppföljning och en prognos för
innevarande år. Föreliggande prognos är baserad på bokföringen för
januari till och med november samt kända kostnader och intäkter.
Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat innan
resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.
Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett
tjänsteutlåtande daterat 2019-12-03 (dnr SKA 2019/109).
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
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/109-14 Månadsrapport november
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§ 21
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Rapportering till IVO, kvartal 3 2019
SKA 2019/228

Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger förvaltningens redovisning av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2019 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 nio stycken ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS under kvartal 3, 2019. Under
perioden har två stycken tidigare ej verkställda beslut verkställts
och ett har avslutats utan verkställan. Förvaltningen redovisar
ärendet samt förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-1216 (dnr SKA 2019/228).
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
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/228-8 Tjänsteutlåtande Ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS, kvartal 3
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§ 22
Skrivelser från nämndens råd enligt lista
Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger pensionärsrådets protokoll från
2019-11-06 och 2019-12-05 till handlingarna.
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§ 23
Inkomna medborgarförslag enligt lista
Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslag med
diarienummer SKA 2019/422, SKA 2019/439 och SKA
2019/442 överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare
handläggning.
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§ 24
Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt
lista
Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger förvaltningsgruppens protokoll
från 2019-12-05 till handlingarna.
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§ 25
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.
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§ 26
Anmälan av delegationsbeslut avseende allmänna
ärenden enligt lista
Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan av följande delegerade
beslut till handlingarna.
Dnr SKA 2019/348 Beslut om direktupphandling
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§ 27
Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter
Inga skrivelser har inkommit från nämndens ledamöter.

