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§1
Genomgång av närvaro
Ordförande Ewa Larsson (MP) förklarade sammanträdet öppnat.
Nämnden beslutar att sammanträdet hålls stängt för allmänheten på
grund av rådande situation med covid-19.
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§2
Val av justerare och meddelande om tid för
protokolljustering
Beslut
1. Ledamot Pontus Olsson (S) utses att tillsammans med ordförande
Ewa Larsson (MP) justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska justeras 1 april.
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§3
Godkännande av dagordning
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.
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§4
Anmälan av protokolljustering
Anmäls att stadsdelsnämndens protokoll från den 6 februari 2020
justerades den 12 februari 2020.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2020
Sida 6 (34)
2020-03-26

§5
Information från stadsdelsförvaltningen
Maria Laxvik informerar om lägesbilden inom förvaltingen
gällande coronaviruset. Maria Laxvik informerar också om att det
nu finns formella förutsättningar för distansdeltagande i
nämndsammanträde efter beslut i kommunfullmäktige.
Förvaltningen utreder de tekniska förutsättningarna för att
genomföra detta.
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§6
Nämndens frågor till förvaltningen
Ordförande Ewa Larsson (MP) ställer en fråga om status för
äldreomsorgen i stadsdelen under rådande omständigheter.
Alfred Askeljung (C) ställer en fråga om hur stadsdelen kan tänkas
hantera en eventuell stänging av förskolorna.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2020
Sida 8 (34)
2020-03-26

§7
Boendeplan 2020-2030 bostäder med särskild service
SoL och LSS
Omedelbar justering
SKA 2020/16

Beslut
1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner den regionala
boendeplanen och lägger den till handlingarna.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges budget ska
stadsdelsnämnderna regionvis samverka för att årligen ta fram ett
per regionemensamt förslag till plan för bostäder med särskild
service enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Målen med den
stadsövergripande boendeplanen är att tillgodose behoven av
bostäder med särskild service samt att minska antal icke verkställda
beslut och antal placeringar utanför valfrihetssystemet avseende
dessa bostäder. Boendeplanen för region östra söderort har tagits
fram gemensamt av Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäcks
stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag
till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-02-10 med dnr. SKA
2020/16.

Förslag till beslut
Ordförande Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Beslutsgång
Orförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag till beslut. Ordförande finner att
stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.

Särskilda uttalanden
Hanna Egeltoft (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Boendeplanen för SoL och LSS ger ett viktigt underlag för framtida
planering och utbyggnad. Under förra mandatperioden togs flera
steg för att komma tillrätta med bostadsbristen för personer med
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funktionsnedsättning, en boendeplan och ekonomiska
stimulansbidrag togs fram.
I boendeplanen står det: ”Fram till år 2030 är uppskattningen att
region östra söderort har ett ökat behov med 282 lägenheter utöver
befintligt bestånd. Detta ger ett underskott år 2030 med 169
lägenheter.” Vidare framhålls att det finns brist på boenden inom
samtliga olika kategorier. Bristen riskerar att leda till att anhöriga
tvingas ta stort ansvar när staden inte lever upp till sin skyldighet att
leverera bostäder åt alla. Därför är det av yttersta vikt att detta
underlag får genomslag i stadsplaneringen och att
stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden arbetar för att se
till att det behov som lyfts fram i rapporten tillgodoses inom de
givna tidsramarna. För att det ska vara möjligt behövs ett nära
samarbete mellan dessa förvaltningar och stadsdelsförvaltningarna
så att det finns utrymme för nybyggnation inom pågående
planering.
Pontus Olsson m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Boendeplanen för region östra söderort slår fast att det finns ett
tydligt underskott på SoL och LSS bostäder i alla kategorier för hela
regionen. Det är en allvarlig situation och varje saknad bostad är ett
misslyckande. Prognosen är att bristen kommer öka fram till 2030
även när pågående byggprojekt räknas in. Boendeplanen lyfter
också att det i dagsläget är 100 personer som bor i SoL och LSS
bostäder tecknade utanför stadens LOV-avtal och att det kostar
regionen sammanlagt 400 000 kr per dygn. En rättvis slutsats är att
det finns mycket pengar att spara om fler bostäder fanns tillgängliga
inom stadens avtal.
Det är tydligt att handling krävs och vi Socialdemokrater anser att
kommunen kan göra mer. Vi föreslår att beställaransvaret för
bostäder med särskild service flyttas från stadsdelsdelsnämnderna
till socialnämnden. Med en stadsövergripande beställarfunktion kan
staden på ett bättre sätt planera och möta behoven av boenden. En
stadsövergripande beställarfunktion kommer att ha andra
möjligheter att driva på stadens bostadsbolag, exploateringskontoret
och stadsbyggnadskontoret för att skapa fler bostäder.
Istället för majoritetens konstanta utförsäljningar av våra
gemensamma tillgångar och en tilltro till att marknaden ska lösa
situationen så bör allmännyttan få i uppdrag att bygga fler SoL och
LSS bostäder, kräva att privata aktörer bygger SoL och LSS
bostäder vid markanvisningar samt sträva efter att ta driften i egen
regi. Genom att bygga bostäder i allmännyttan och ta driften i egen
regi kan kostnaderna minska för placeringar utanför stadens LOVavtal.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2020
Sida 10 (34)
2020-03-26

Majoritetens bostadspolitik riskerar att slå hårdast mot de grupper
som är i störst behov. Bostäder ska finnas för människor oavsett
vilket behov de har eller vilket skeende av livet de befinner sig i.
Handlingar i ärendet
 SKA 2020/16-3 (Godkänd - R 1) Boendeplan 2020-2030
bostäder med särskild service SoL och LSS
 SKA 2020/16-1 Boendeplan för särskilt boende för personer
med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2020 - 2030
 SKA 2020/16-5 Sammanställning region öst boendeplan
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§8
Fördelning av föreningsbidrag 2020
Omedelbar justering
SKA 2020/1

Beslut
1. Föreningsbidrag beviljas enligt förvaltningens förslag.
2. Förvaltningen får i uppdrag att under 2020 undersöka hur
förvaltningens föreningslokaler ska administreras för att uppnå
största möjliga nytta för alla lokala föreningar.
3. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
I verksamhetsplanen för 2020 har stadsdelsnämnden avsatt 850 000
kronor för lokala föreningsbidrag. Fördelningen är gjord utifrån
stadsdelsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag. I anslagen för
föreningsbidrag ingår också hyreskostnader för lokaler som används
av pensionärsföreningarna. Lokalerna är även öppna för andra
föreningar att nyttja i enlighet med 2 kap. 3 § kommunallagen om
likställighetsprincipen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar
föreningsbidrag för 850 000 kronor enligt förvaltningens förslag.
Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett
tjänsteutlåtande daterat 2020-02-26 med dnr. SKA 2020/1.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Johan Brege (M) i handläggningen av
detta ärende.

Förslag till beslut
Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Mads Lundgaard (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag
till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det
är förvaltningens förslag och Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Reservation
Mads Lundgaard (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag enligt följande:
1. Att avslå kontorets förslag till beslut
2. Att bifalla Sverigedemokraternas förslag till beslut
Därutöver vill vi anföra följande: Majoriteten bifaller bidrag till
föreningar som utesluter Sverigedemokrater från verksamheter och
därmed inte accepterar demokratin.
Sverigedemokraternas förslag till fördelning av föreningsbidrag
2020
Verksamheter för barn och ungdomar.
Förslag 2020:
Attention, Globen med omnejd 15 000
Bagarmossens scoutkår 20 000
Historieberättarna 0
Kärrtorps scoutkår 20 000
Miljöverkstan Flaten 0
Solidaritet förening 0
Unga ASOV 0
Årsta AIK HF 25 000
Summa 80 000
Verksamhet för äldre
PRO Skarpnäck 5 000
PRO Bagarmossen 7 000
PRO Kärrtorp 5 000
Björkhagens seniortjänst 5 000
PRO Björkhagen o Hammarbyhöjden 5000
SPF Björkhagen Hammarbyhöjden 12 000
Summa 39 000
Lokalkostnader
Halmstadsvägen 43, PRO Björkhagen, SPF, Björkhagens
seniortjänst 103 454
Kärrtorpsvägen 23, PRO Kärrtorp 71 611
PRO Bagarmossen (månadsmöten) 11 000
PRO Kärrtorp (månadsmöten) 5 400
PRO Skarpnäck (månadsmöten) 5 000
SPF BH-HH (månadsmöten) 10 000
Varmfrontsgatan 23, PRO Skarpnäck 151 542
Summa 358 007
Verksamhet för amatörkultur
Afrikultur 0
Bheabridge International 0
Kulturföreningen Biograf Reflexen 238 000
Kulturföreningen Björkhagens hjärta 0
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Näktergalningarna 10 000
Teater Reflex 30 000
Teaterkören ideell förening 10 000
UngaTur 15 000
Summa 303 000
Verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning
DHR Söder om söder 10 000
RSMH Söder om Söder 10 000
Summa 20 000
Verksamheter som omfattar flera grupper
ASOV Stockholm 0
Bagarmossens Cykelkök 0
Bagarmossens folkets hus 10 000
Bagisodlarna 0
Brottsofferjouren, Södra Stockholm 15 000
Hammarby-Skarpnäck Hembygdsförening 10 000
LIV i Sverige 0
RFSL Stockholm/regnbågsfamiljer längs linje 17 0
Summa 35 000
Total SD 835 007 - Majoriteten 849 807

Särskilt uttalande
Mads Lundgaard (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Majoriten bifaller bidrag till föreningar som är odemokratiska.
Handlingar i ärendet
 SKA 2020/1-8 Riktlinjer för fördelning av föreningsbidrag
 SKA 2020/1-35 (Godkänd - R 1) Fördelning av
föreningsbidrag 2020
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§9
Upphandling av enstaka platser för vuxna inom
socialpsykiatrin
Omedelbar justering
SKA 2020/52

Beslut
1. Att vidaredelegera till förvaltningschefen vid socialförvaltningen
att för nämndens räkning genomföra Ramavtalsupphandling av
enstaka platser för vuxna inom hem för vård eller boende (HVB) för
socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen (2001:453)
2. Vidaredelegationen omfattar att för nämndens räkning upphandla
ramavtal vari ingår utarbetande och beslut upphandlingsdokument,
MBL-förhandling, tilldelningsbeslut och ingående av avtal.
Delegationen innefattar även beslut om eventuella förlängningar,
förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån
affärsmässiga grunder samt vid behov besluta om avbrytande av
upphandlingen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stockholms stad har sedan år 1999 genomfört gemensamma
upphandlingar av ramavtal av hem för vård eller boende enligt
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Vid upphandlingarna har
samtliga 14 stadsdelsnämnder och socialnämnden i Stockholms stad
deltagit. Upphandlade insatser är komplement till stadens egna
verksamheter i form av egen regi. Upphandlingarna har genomförts
av upphandlare och verksamhetskunniga från socialförvaltningen i
samverkan med arbetsgrupper bestående av representanter från
stadsdelsförvaltningarna. Socialnämnden ansvarar för
samordningen av upphandlingarna och för avtalsuppföljning.
Nu omfattar ramavtalen följande boendeformer:
1. Tillståndspliktigt boende för personer med behov av långvarigt
stöd,
2. Tillståndspliktigt boende för personer med behov av
rehabilitering, samt
3. Tillståndspliktigt boende för personer med stort
omvårdnadsbehov.
Nuvarande ramavtal löper ut den 31 december 2020 och en ny
upphandling kommer därför att behöva genomföras. Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning har därför fått en inbjudan av
socialförvaltningen att delta i gemensam ramavtalsupphandling av
enstaka platser för vuxna inom hem för vård eller boende (HVB) för
socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen (2001:453).
Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett
tjänsteutlåtande daterat 2020-02-14 med dnr. SKA 2020/52.
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Förslag till beslut
Ordförande Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Beslutsgång
Orförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag till beslut. Ordförande finner att
stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2020/52-1 (Godkänd - R 1) Upphandling av enstaka
platser för vuxna inom socialpsykiatri
 257637 Inbjudan att delta i gemensam upphandling
socialpsykiatri
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§ 10
Nytt vård- och omsorgsboende vid Bergholmsbacken i
Bagarmossen
Inriktningsbeslut
SKA 2020/28

Beslut
Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta utredningen med
inriktning att beställa ett nytt vård- och omsorgsboende.
Sammanfattning av ärendet
Inom planområdet Bergholmsbacken planerar Micasa Fastigheter
att bygga ett vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter samt
lokaler för dagverksamhet och träffpunkt för seniorer. Detaljplan
för området väntas kunna antas kvartal 4 2020. Byggstart för
projektet beräknas kunna ske tidigast 2024 och inflyttning kunna
ske 2027. På grund av komplicerad utbyggnad av infrastruktur och
samordning mellan många byggherrar finns dock stor risk för att
tidsplanen förskjuts 1-2 år. Förvaltningen redovisar ärendet samt
förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-01-27 med dnr.
SKA 2020/28.

Förslag till beslut
Ordförande Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Ewa Larsson (MP) konstaterar att det finns ett förslag
till beslut och det är förvaltningens förslag. Ordförande finner att
stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2020/28-1 (Godkänd - R 1) Nytt vård- och
omsorgsboende vid Bergholmsbacken i Bagarmossen
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§ 11
Mer liv på Skarpnäcks allé
Svar på medborgarförslag
SKA 2019/491

Beslut
Medborgarförslaget sänds vidare till trafiknämnden för
handläggning.
Sammanfattning av ärendet
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2020-02-06 anmäldes ett
medborgarförslag om att ytorna vid kulturhuset och
tunnelbanestationen utmed Skarpnäcks allé bör ses över för att
uppnå det som avsågs med renoveringen av gatan som
trafikkontoret genomförde under 2013-2014. Stadsdelsnämnden
beslutade att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning. Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i
ett tjänsteutlåtande daterat 2020-02-11 med dnr. SKA 2019/491.

Förslag till beslut
Ordförande Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Ewa Larsson (MP) konstaterar att det finns ett förslag
till beslut och det är förvaltningens förslag. Ordförande finner att
stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.

Särskilt uttalande
Hanna Egeltoft (V) och Pontus Olsson m.fl. (S) lämnar särskilt
uttalande enligt följande:
Det finns absolut anledning att ta ett omtag vad gäller Skarpnäcks
allé. För att lyckas med att skapa ett både tryggt och levande stråk
genom Skarpnäcks Allés krävs det att trafikkontoret samverkar med
de boende, de olika verksamheterna på allén och Stockholmshem.
Det är på tiden att Skarpnäcksborna får en säkrare och mer
funktionell gatumiljö med trygga platser för folkliv.
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna instämmer i att områdena
runt tunnelbanestationen respektive Skarpnäcks kulturhus skulle
kunna förbättras betydligt. På ett sätt som sätter de boendes sociala
behov i fokus snarare än biltrafiken. Hittills har trafikkontorets
försök inte fullt ut lyckats. Med medborgarnas hjälp tror vi att det
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skulle vara möjligt att nå ett bättre resultat, men det kräver ett
gediget samverkansarbete.
En god början skulle vara att utreda de förslag som läggs fram i
medborgarförslaget: 1. göra gatorna enkelfiliga för fordonstrafik på
de utpekade platserna, 2. Göra områdena trivsammare och mindre
ödsliga, 3. Göra sträckningarna till gågator där fotgängare har
företräde.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/491-3 (Godkänd - R 1) Mer liv på Skarpnäcks
allé
 260227 Mer liv på Skarpnäcks allé
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§ 12
Återinför fältassistenter i Skarpnäck
Svar på medborgarförslag
SKA 2019/442

Beslut
Förvaltningens förslag till svar godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har mottagit ett medborgarförslag om
att återinföra fältassistenter inom stadsdelsområdet. Förvaltningen
instämmer att det socialt förebyggande arbetet är viktigt men har
valt att prioritera andra insatser för att uppnå trygghet, minska
kriminalitet och social utsatthet. Förvaltningen redovisar ärendet
samt förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-03-04 dnr.
SKA 2019/442.

Förslag till beslut
Ordförande Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Pontus Olsson m. fl. (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag
till beslut.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag och Socialdemokraternas förslag. Ordförande
ställer förslagen mot varandra och finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation
Pontus Olsson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag enligt följande:
1. Att tillstyrka medborgarförslaget och återinföra fältassistenter
2. Att i övrigt anföra följande
Likt medborgarförslaget om att återinföra fältassistenter i
Skarpnäck, har vi socialdemokrater vid flera tillfällen påtalat det
viktiga arbete som fältassistenterna utför i vår stadsdel och den
kompletterande roll som de tillför andra brottsförebyggande aktörer.
Men nu är Skarpnäck den enda av Stockholms 14 stadsdelar som
inte har fältassistenter. Därför menar vi att i tider när den upplevda

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2020
Sida 20 (34)
2020-03-26

otryggheten ökar och vissa typer av brott kopplade till barn och
unga ökar krävs nytänk i denna fråga i stadsdelen.
Socialdemokraterna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd anser att
förvaltningen borde anställa åtminstone 3 uppsökande
fältassistenter. Fältassistenternas uppdrag ska utarbetas i stadsdelen
i samarbete med utbildningsnämnden och grundskolorna i området,
med fokus på mellan – och högstadienivå. Fältassistenterna ska
bedriva verksamhet riktad mot de yngre ungdomarna och främst
arbeta eftermiddagar och tidig kväll, och vid behov kvällstid.
Fältassistenterna ska kopplas till befintlig samverkan med polis,
skola och förvaltning, med utsättningsmöten på skolorna och i
förekommande fall i samarbete med polisen på LPO Globen inför
helgkvällar.
Vi menar att detta är särskilt viktigt just nu när vi exempelvis sett
att rånbrotten av unga i Stockholm ökar och blir mer hänsynslösa.
Brottsligheten bland unga menar vi är en av vår tids största
samhällsutmaningar för att se till att barn inte kommer på fel köl
redan tidigt i livet, eller att den som utsätts för brott inte blir
traumatiserad för livet. Den upplevda otryggheten får stora
konsekvenser, inte bara för den enskilda individen utan för hela
samhället.
Socialdemokraterna vill se ett samhälle där vi investerar och tror på
varandra. Därför tror vi att förebyggande insatser är både mest
effektivt och minst kostsamt ur samhällsekonomisk synvinkel och
utgör ett nödvändigt komplement till de straffskärpningar som
regeringen föreslagit i sitt 34 punktsprogram. Inget barn ska svikas
och ingen skattesänkning bör gå före barns välfärd.

Särskilt uttalande
Hanna Egeltoft (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Vi instämmer med förvaltningens beskrivning av stadsdelens
etablerade samverkan mellan områdets skolor, fritidsgårdar, polis
och civilsamhälle. Förvaltningens kunskaper om områdets
utmaningar och de insatser som behövs på olika nivåer för att
uppmärksamma och stödja barn och unga är onekligen goda. Det
förstärkta fokuset på ett universellt förebyggande arbete i form av
flera förebyggande satsningar som riktar sig till föräldrar med barn i
olika åldrar är och har varit bra och viktigt.
Däremot har vi sedan den grönblå majoriteten tog över sett en
urholkning av stadsdelens förebyggande arbete. Det i kombination
med de nedskärningar som majoritetens rekorddåliga budget
kommer innebära för skolor likaväl som för förskolorna ger oss
anledning att se med stor oro på möjligheten att upprätthålla och
utveckla stadsdelens goda arbete.
Vänsterpartiet anser att ett införande av fältassistenter kommer
stärka och utveckla stadsdelens förebyggande arbete och bidra till
att öka tryggheten. Vi anser att stadsdelens viktigaste
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trygghetsskapande uppgift är att fånga upp barn och unga som
befinner sig i riskzonen och erbjuda dem alternativ till ett liv i
kriminalitet. Utbildade fältassistenter som arbetar relationsskapande
och uppsökande skulle bidra till både stadsdelens förebyggande
arbete och kunna bistå skolorna.

Handlingar i ärendet
 SKA 2019/442-3 Svar på medborgarförslag, Återinför
fältassistenter i Skarpnäck
 SKA 2019/442-4 Medborgarförslag, återinför fältassistenter i
Skarpnäck
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§ 13
Remiss av Motion om en egen tävlingsklass för Stöd och
service till personer med funktionsnedsättning i staden
SKA 2019/440

Beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Skarpnäcks
stadsdelsnämnd som gäller en motion om en egen tävlingsklass för
stöd och service för personer med funktionsnedsättning i stadens
kvalitetsutmärkelse. Motionen är skriven av Clara Lindblom och
Alexandra Mattsson Åkerström (båda V). Motionen har även
remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, SpångaTensta stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd,
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, HSO Stockholms
stad, Kommunal i Stockholm, Saco och Vision i Stockholms stad.
Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett
tjänsteutlåtande daterat 2020-02-11 med dnr. SKA 2019/440.

Förslag till beslut
Ordförande Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Hanna Egeltoft (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Ewa Larsson (MP) konstaterar att det finns två förslag
till beslut, förvaltningens förslag och Vänsterpartiets förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation
Hanna Egeltoft (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag enligt följande:
1. Att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka motionen
2. Att därutöver anföra följande
Vi anser att det är dags att lyfta fram verksamhetsområdet ”Stöd
och service till personer med funktionsnedsättning” som en egen
tävlingsklass i Kvalitetsutmärkelsen. Det är ett område som i många
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sammanhang hamnar i skuggan av den övriga socialtjänsten. Stöd
och service till personer med funktionsnedsättning inrymmer i sin
tur flera olika typer av verksamheter inklusive boende, såväl för
barn som vuxna, och har tillsammans med individ- och
familjeomsorgen fler månadsavlönade anställda i staden än
äldreomsorgen. Därför anser vi att det borde vara en egen
tävlingsklass i Kvalitetsutmärkelsen.
Handlingar i ärendet
 SKA 2019/440-2 (Godkänd - R 1) Motion om en egen
tävlingsklass för Stöd och service för personer med
funktionsnedsättning i stadens kvalitetsutmärkelse
 SKA 2019/440-1.1 Motion om en egen tävlingsklass för Stöd
och service till personer med funktionsnedsättning i stadens
Kvalitetsutmärkelse
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§ 14
Månadsrapport januari-februari 2020
SKA 2020/68

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger månadsrapporten för perioden januari februari 2020 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 februari samt kända kostnader och intäkter.

Förslag till beslut
Ordförande Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2020/68-1 Månadsrapport 20 februari.docx

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2020
Sida 25 (34)
2020-03-26

§ 15
Patientsäkerhetsberättelser 2019 Hemmet för gamla och
Enskededalens dagverksamhet
SKA 2020/30

Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan av
patientsäkerhetsberättelser 2019 för Hemmet för gamla och
Enskededalens dagverksamhet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom
hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador och
tydliggöra vårdgivarens ansvar. För att uppfylla kraven i
patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka
patientsäkerheten, vilka resultat som har uppnåtts och vilka
utvecklingsområden som identifierats för kommande år.
Stadsdelsnämnden är huvudman och ansvarig vårdgivare för
hälsooch sjukvården på Hemmet för gamla vård- och
omsorgsboende och Enskededalens dagverksamhet.
Verksamheterna har upprättat patientsäkerhetsberättelser som
beskriver hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under 2019. Hemmet
för gamla har arbetat med mål och strategier för patientsäkerhet som
var fastställda för 2019. Dessa utgick från resultat och analys från
föregående år. Enheten har under 2019 anpassat arbetssätt,
genomfört kompetensutveckling och utvecklat ledningssystemet
gällande patientsäkerhet för att nå dessa mål. Utvecklingen av det
systematiska arbetet med patientsäkerhet och analys av denna har
givit goda resultat gällande att säkerställa att god och säker vård
bedrivs på Hemmet för gamla. Det har också tydliggjort vilka
utvecklingsområden som man kommer att arbeta med kommande
år.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning tog över Enskededalens
dagverksamhet till egen regi från Ersta diakoni 2019-11-01. Under
de två månader under 2019 som verksamheten bedrivits har
kartläggning av hälso-och sjukvården och åtgärder utifrån
patientsäkerhet genomförts för att säkerställa att en god och säker
vård bedrivs på dagverksamheten. I analysen av kartläggningen har
man också funnit de utvecklingsområden som blir verksamhetens
mål att arbeta utifrån det kommande året.
Patientsäkerhetsberättelserna har funnits tillgängliga i verksamheten
från den 1 mars för den som vill ta del av den.
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Förslag till beslut
Ordförande Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att stadsdelsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet
 SKA 2020/30-3 (Godkänd - R 2) Patientsäkerhetsberättelser
2019 för Hemmet för gamla och Enskededalens
dagverksamhet
 SKA 2020/30-1 Patientsäkerhetsberättelse 2019
Enskededalens dagverksamhet
 SKA 2020/30-2 Patientsäkerhetsberättlese 2019 Hemmet för
gamla
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§ 16
Skrivelser från nämndens råd enligt lista
Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger pensionärsrådets protokoll från
2020-01-30 till handlingarna. Pensionärsrådets protokoll från 202003-12 anmäls på nästkommande sammanträde då det ännu inte är
justerat.
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§ 17
Inkomna medborgarförslag enligt lista
Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslag med
diarienummer SKA 2019/478, SKA 2020/37 och SKA 2020/67
överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.
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§ 18
Inkomna och utgående skrivelser från medborgare,
remisser m.m. enligt lista
SKA 2020/15

Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de
åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna
m.m.
Handlingar i ärendet
 SKA 2020/15-3 Skrivelse lista 2020-03-19 § 18
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§ 19
Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt
lista
Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger förvaltningsgruppens protokoll
från 2020-02-11 och 2020-03-12 till handlingarna.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2020
Sida 31 (34)
2020-03-26

§ 20
Anmälan av delegationsbeslut avseende allmänna
ärenden enligt lista
Beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
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§ 21
Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter
Sammanfattning av ärendet
Inga skrivelser har inkommit.
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