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Protokoll 9/2020
fört vid Södermalms stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 24 september 2020 kl. 17:30-18:36, Göta Ark,
Medborgarplatsen 25 - stängt för allmänheten
Ledamöter

Christoffer Järkeborn (M) Ordförande §§7-41
Anders Göransson (S) Vice ordförande §§1-27, §§29-41
Filip Solsjö (M) §§7-41
Harald Eriksson (M) §§7-41
Anders Karlsson (M) §§7-41
Anne-Lie Elfvén (L) §§1-26, §§32-41
Anna-Klara Müntzing (MP)
Lars Rottem Krangnes (C)
Britten Lagerkvist Tranströmer (S) §§7-41
Magnus Nilsson (S) §§7-41
Charlotte Lilja Pittuco (V)
Christina Wallmark (SD)
Hugo Laigar (M) §§1-6 ersätter Christoffer Järkeborn (M)
Anton Johansson (L) §§27-31 ersätter Anne-Lie Elfvén (L) pga
jäv
Frida Bondesson (KD) §§1-6 ersätter Filip Solsjö (M)
Cassandra Solback (S) §28 ersätter Anders Göransson (S) pga
jäv
Elis Wibacke (V) §§7-41 ersätter Birgitta Sevefjord (V)
Antonia Simon (FI) §§1-6 ersätter Britten Lagerkvist
Tranströmer (S)

Ersättare

Eva Runvald (M) §§7-41
Hugo Laigar (M) §§7-41
Britt Haselwanter (M) §§7-41
Anton Johansson (L) §§7-26, §§32-41
Magnus Palm (MP) §§7-41
Ashna Ibrahim (C) §§7-41
Frida Bondesson (KD) §§7-41
Cassandra Solback (S) §§7-27, §§29-41
Frida Nehrfors Hultén (V) §§7-41
Ulf Wester (SD) §§7-41
Antonia Simon (FI) §§7-41

Övriga närvarande

Ann-Christine Jenvén Stadsdelsdirektör
Maria Engfors Nämndsekreterare
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Anders Göransson (S), Anna-Klara Müntzing (MP), Lars
Rottem Krangnes (C)

Datum för justering
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Sekreterare

Maria Engfors
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§1
Val av justerare och dag för justering
Beslut
Stadsdelsnämnden utser ledamot Lars Rottem Krangnes (C) att
tillsammans med vice ordföranden Anders Göransson (S) justera
protokollet den 29 september 2020.
Sammanträdet leds av vice ordföranden Anders Göransson (S) då
ordföranden Christoffer Järkeborn (M) deltar på distans.
Ledamot Anna-Klara Müntzing (MP), i egenskap av
ålderspresident, leder sammanträdet under behandlingen av ärende
28 då Anders Göransson (S) inte deltar på grund av jäv. Ärende 28
justeras därför av Anna-Klara Müntzing (MP) och Lars Rottem
Krangnes (C).

Södermalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2020
Sida 6 (63)
2020-09-24

§2
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer föredragningslistan med följande
ändringar:




ärende 16, Skrivelse angående ljud- och ljusspel om
Stockholms blodbad på Stortorget 6-8 november 2020, utgår
ärende 40, Skrivelse från (V) angående boende- och
integrationsprojektet på Södermalm för nyanlända,
tillkommer
ärende 41, Skrivelse från (SD) angående kostnader inom och
utanför riksnormen, tillkommer
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§3
Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första
stycket, punkt 1 föräldrabalken (FB)
SÖD 2020/777

Borttagen på grund av sekretess.

Södermalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2020
Sida 8 (63)
2020-09-24

§4
Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra
stycket föräldrabalken (FB)
SÖD 2020/770

Borttagen på grund av sekretess.
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§5
Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra
stycket föräldrabalken (FB)
SÖD 2020/779

Borttagen på grund av sekretess.
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§6
Skrivelse från (V) om äldreomsorgen och covid-19
SÖD 2020/508

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden gav den 16 juni 2020 förvaltningen i uppdrag att
bereda en skrivelse från Charlotte Lilja Pittuco (V). Hon vill med
anledning av rådande pandemi som slagit hårt mot landets
äldreboende få svar på ett antal frågor. Förvaltningen svarar i
tjänsteutlåtandet på dessa frågor.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.

Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/508-3 Tjänsteutlåtande Skrivelse från (V) om
äldreomsorgen och covid-19
 SÖD 2020/508-1 Skrivelse från (V) om äldreomsorgen och
covid-19
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§7
Tertialrapport 2 2020
SÖD 2020/452

Beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport
2 och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens
revisorer.
2. Nämnden begär budgetjustering om -1,5 mnkr avseende
minskade kapitaltjänstkostnader.
3. Nämnden begär budgetjustering om 2,1mnkr avseende
medel för kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning.
4. Nämnden begär budgetjustering om 4,5 mnkr för renovering
av träkonstruktioner i Hammarby sjöstad där Lugnets
Terrass prioriteras.
5. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om -1,5 mnkr.
Särskilda uttalanden
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Anders Göransson m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande från
Socialdemokraterna (bilaga).
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (V) lämnar ett särskilt uttalande från
Vänsterpartiet (bilaga).
Christina Wallmark (SD) lämnar ett särskilt uttalande från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Ersättaryttranden
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Antonia Simon (Fi) lämnar ett ersättaryttrande från Feministiskt
initiativ (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande. Förvaltningen
gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål
kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att elva av tolv
mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålen
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bedöms uppnås och 24 av 27 nämndmål bedöms uppnås.
Tertialrapport 2 med helårsprognos visar på ett överskott om 40,0
mnkr efter resultatöverföring. Denna bedömning har beaktat
ekonomiska effekter av Covid-19.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/452-1 Tjänsteutlåtande tertialrapport 2 2020 för
Södermalms stadsdelsnämnd
 SÖD 2020/452-1.1 Bilaga 01 SDN 12
 SÖD 2020/452-1.2 Bilaga 02 Uppföljning pågående
klimatinvesteringsprojekt
 SÖD 2020/452-1.3 Bilaga 03 T2 Halvårsuppföljning av lex
Sarah
 SÖD 2020/452-1.4 Bilaga 04 Lokal handlingsplan
 SÖD 2020/452-1.5 Bilaga 05 Rapport T2
verksamhetsuppföljningar FH entreprenad 2020
 SÖD 2020/452-1.6 Bilaga 06 Rapport
Verksamhetsuppföljning Kreativt center 2020
 SÖD 2020/452-1.7 Bilaga 07 Miljö- och
klimathandlingsplan
 SÖD 2020/452-1.9 Bilaga 09 Bokslutsbilagor
 SÖD 2020/452-1.10 Bilaga 08 Ekonomisk uppföljning
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§8
Drift av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus
SÖD 2020/413

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att driften av Tellus fritidscenter och
Tanto seniorlokus upphandlas på nytt.
Reservationer
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Charlotte Lilja Pittuco (V) och Elis Wibacke (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det gemensamma förslaget
från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus är en
kommunövergripande öppen fritidsverksamhet för pensionärer och
personer med funktionsnedsättning som fyllt 65 år och bor i
Stockholm. Uppdraget är att förhindra och bryta isolering samt
erbjuda en meningsfull vardag. Nuvarande avtal löper ut den 31
december 2021 och kan inte förlängas.
Det finns två alternativ att hantera den framtida driften av Tellus
fritidscenter och Tanto seniorlokus, stadsdelsnämnden kan ta över
driften i egen regi eller förnyad upphandling.
Förvaltningen föreslår att driften av Tellus fritidscenter och Tanto
seniorlokus upphandlas på nytt.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag (bilaga).
Christoffer Järkeborn (M) föreslår att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut - det
gemensamma förslaget från (S) och (V) samt förvaltningens
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förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/413-1 Tjänsteutlåtande drift av Tellus
Fritidscenter och Tanto seniorlokus
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§9
Upphandling av städtjänster inom hemtjänsten
Södertjänst
SÖD 2020/607

Beslut
1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
genomföra en upphandling av städtjänster inklusive
fönsterputs inom hemtjänsten i ordinärt boende samt på
Hornstulls servicehus.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att
innan upphandlingen annonseras återkomma till nämnden
med en redovisning av upphandlingsdokumentet.
Reservationer
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Charlotte Lilja Pittuco (V) och Elis Wibacke (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det gemensamma förslaget
från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Städning är en biståndsbedömd insats inom stadsdelsnämndens
äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning. I
insatsen ingår även fönsterputs.
Förvaltningen har sedan den 3 april 2017 ett avtal med Adlersons
Fönsterputs och städ AB. Avtalet löper ut den 2 april 2021 och en
ny upphandling behöver därför göras.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag (bilaga).
Christoffer Järkeborn (M) föreslår att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut - det
gemensamma förslaget från (S) och (V) samt förvaltningens
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förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/607-1 Tjänsteutlåtande upphandling av
städtjänster inom hemtjänsten
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§ 10
Dataskyddsombud för Södermalms stadsdelsnämnd
Utnämning av dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen och brottsdatalagen
SÖD 2020/751

Beslut
1. Stadsdelsnämnden utser Anna Remmets till nämndens
dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen
och 3 kap. 13 § brottsdatalagen från och med den 1 oktober
2020.
2. Maria Engfors entledigas från uppdraget som nämndens
dataskyddsombud från och med den 1 oktober 2020.
3. Ovanstående utnämnande och entledigande av
dataskyddsombud anmäls till Datainspektionen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed
för en korrekt personuppgiftshantering inom nämndens
verksamheter. Med anledning av detta måste Södermalms
stadsdelsnämnd ha ett dataskyddsombud som bland annat har till
uppgift att bevaka hur nämnden efterlever bestämmelserna i
dataskyddsförordningen och brottsdatalagen.
Mot bakgrund av organisatoriska förändringar inom
stadsdelsdirektörens stab och kansli, föreslår förvaltningen att
nämnden utser Anna Remmets till nytt dataskyddsombud från och
med den 1 oktober 2020 och att nuvarande dataskyddsombud Maria
Engfors samtidigt entledigas från uppdraget. Utnämnandet och
entledigandet ska anmälas till Datainspektionen.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/751-1 Tjänsteutlåtande Dataskyddsombud för
Södermalms stadsdelsnämnd
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§ 11
Inkomna medborgarförslag augusti 2020
Beslut om hantering
SÖD 2020/750

Beslut
1. Medborgarförslag rörande trädäck på bryggorna på
Tantobadet (SÖD 2020/615) lämnas till förvaltningen för
beredning.
2. Medborgarförslag om att bygga en "Sinnenas trädgård" vid
Södermalmsskolan (SÖD 2020/618) lämnas till
förvaltningen för beredning.
3. Medborgarförslag om utegym vid Tantolundsberget (SÖD
2020/619) lämnas till förvaltningen för beredning.
4. Medborgarförslag om att installera utedusch på
Fredriksdalstorget (SÖD 2020/678) överlämnas till
trafiknämnden.
5. Medborgarförslag gällande trädplantering och breddning av
trottoarer längs Folkungagatans övre del (SÖD 2020/716)
överlämnas till trafiknämnden.
6. Medborgarförslag gällande att enbart tillåta cykling längs
Årstaviken och Tantostråket (SÖD 2020/717) överlämnas
till trafiknämnden.
7. Medborgarförslag angående förbättringar av badbrygga på
Reimersholme (SÖD 2020/722) lämnas till förvaltningen för
beredning.
8. Medborgarförslag angående upprustning av Ivar Los Park
(SÖD 2020/723) lämnas till förvaltningen för beredning.
9. Medborgarförslag gällande flytt av ändamålsplats på
Åsögatan (SÖD 2020/726) överlämnas till trafiknämnden.
10. Medborgarförslag angående att senarelägga skolstart till
klockan 9.30 för högstadie- och gymnasieskolor i Stockholm
(SÖD 2020/748) överlämnas till utbildningsnämnden.
11. Medborgarförslag gällande Pumptracks (SÖD 2020/763)
lämnas till förvaltningen för beredning.
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12. Medborgarförslag om att främja folkhälsan bland barn och
unga genom ändrade krav på matförsäljning på stadens
idrottsanläggningar och bibliotek (SÖD 2020/766)
överlämnas till idrottsnämnden och kulturnämnden.
Särskilt uttalande
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Ersättaryttrande
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 1 till 31 augusti 2020 har tolv medborgarförslag
lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om
förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt,
utifrån förslag från förvaltningen.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/750-2 Tjänsteutlåtande Inkomna
medborgarförslag augusti 2020
 SÖD 2020/750-2.1 Medborgarförslag SÖD 2020-615
 SÖD 2020/750-2.2 Medborgarförslag SÖD 2020-618
 SÖD 2020/750-2.3 Medborgarförslag SÖD 2020-619
 SÖD 2020/750-2.4 Medborgarförslag SÖD 2020-678
 SÖD 2020/750-2.5 Medborgarförslag SÖD 2020-716
 SÖD 2020/750-2.6 Medborgarförslag SÖD 2020-717
 SÖD 2020/750-2.7 Medborgarförslag SÖD 2020-722
 SÖD 2020/750-2.8 Medborgarförslag SÖD 2020-723
 SÖD 2020/750-2.9 Medborgarförslag SÖD 2020-726
 SÖD 2020/750-2.10 Medborgarförslag SÖD 2020-748
 SÖD 2020/750-2.11 Medborgarförslag SÖD 2020-763
 SÖD 2020/750-2.12 Medborgarförslag SÖD 2020-766
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§ 12
Medborgarförslag om åtgärder för gräsmattorna på
Mariatorget
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/374

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
genomföra åtgärder för gräsmattorna på Mariatorget.
Under juni och juli stängde förvaltningen av cirka en fjärdedel av
Mariatorgets gräsyta i syfte att ge gräsytan möjlighet att återhämta
sig. Utfallet blev positivt och gräset växte till sig. Förvaltningen har
nu en förhoppning om att göra på liknande sätt nästa år för en annan
del av Mariatorgets gräsyta.
Nästa år planerar förvaltningen också för att inleda arbetet med en
större upprustning av parken. Målet med upprustningsarbetet är att
skapa en park som bättre klarar det höga besökstrycket och som
upplevs som en välvårdad, trygg och vacker stadsdelspark.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/374-4 Tjänsteutlåtande medborgarförslag om
åtgärder för gräsmattorna på Mariatorget
 SÖD 2020/374-4.1 Medborgarförslag
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§ 13
Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av
generella effektiviseringskrav
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/426

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Särskilt uttalande
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (V) lämnar ett särskilt uttalande från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda uttalandet från
Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen har fått ett medborgarförslag om att utreda
konsekvenserna av generella effektiviseringskrav. I
medborgarförslaget önskar förslagsställaren att Södermalms
stadsdelsnämnd bland annat utreder hur årliga effektiviseringskrav
har påverkat kvaliteten i välfärdstjänsterna för brukarna.
Förvaltningen ser positivt på medborgarförslaget och anser att
förslagsställaren lyfter väsentliga frågor.
Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att generella
effektiviseringar inte påverkat medarbetarnas arbetsmiljö eller
kvaliteten i någon av verksamheterna negativt. Verksamheten
planeras och prioriteras utifrån rådande förutsättningar och det är
till stor del invånarnas behov, beslutade ersättningsnivåer samt lagar
och riktlinjer som styr. Effektiviseringar görs i form av utvecklade
arbetssätt och metoder, mindre administration, bättre upphandlingar
med mera.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.

Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/426-5 Tjänsteutlåtande gällande
medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av generella
effektiviseringskrav
 SÖD 2020/426-5.1 Medborgarförslaget
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§ 14
Medborgarförslag om att anlägga en ny stig från
badplatsen på Långholmen till Karlshällsvägen
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/351

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Reservationer
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Charlotte Lilja Pittuco (V) och Elis Wibacke (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas
förslag (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
anlägga en ny stig från badplatsen på Långholmen till
Karlshällsvägen.
Vid ett besök på plats kan förvaltningen konstatera att området
väster om fastigheten Sjötullen utgörs av branta klippor och hällar.
Om en tillgänglig stig eller gångväg ska anläggas genom detta
område, vilket föreslås i medborgarförslaget, måste mycket
omfattande ingrepp i miljön göras. Åtgärden bedöms även innebära
stor kostnad.
På sikt kan eventuellt en utredning göras för att se över möjliga
lösningar med tillhörande kostnader för en förbindelse i detta
område.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår, med instämmande från Charlotte Lilja Pittuco
(V), att nämnden beslutar enligt Socialdemokraternas förslag
(bilaga).
Christoffer Järkeborn (M) föreslår att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut Socialdemokraternas förslag och förvaltningens
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förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/351-4 Tjänsteutlåtande medborgarförslag om att
anlägga en ny stig från badplatsen på Långholmen till
Karlshällsvägen
 SÖD 2020/351-4.1 Medborgarförslaget
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§ 15
Skrivelse från (SD) angående svar på tidigare skrivelse
om prioriteringar i budgeten
SÖD 2020/317

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden gav den 16 juni 2020 stadsdelsförvaltningen i
uppdrag att bereda en skrivelse från Christina Wallmark (SD).
Skrivelsens författare vill ha svar på två frågor som berör
försörjningsstöd och äldreomsorg.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.

Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/317-8 Tjänsteutlåtande Skrivelse från (SD)
angående svar på tidigare skrivelse om prioriteringar i
budgeten
 SÖD 2020/317-6 Skrivelse från (SD) angående svar på
tidigare skrivelse om prioriteringar i budgeten
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§ 16
Skrivelse angående ljud- och ljusspel om Stockholms
blodbad på Stortorget 6-8 november 2020 - ÄRENDET
UTGÅR
Svar på skrivelse från Cecilia Sidenbladh, dramatiker
SÖD 2020/793

Ärendet utgår på grund av återtagen ansökan.
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§ 17
Remiss av Stockholms Stads program för att motverka
hemlöshet 2020-2025
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/353
SÖD 2020/725

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Reservationer
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Charlotte Lilja Pittuco (V) och Elis Wibacke (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det gemensamma förslaget
från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Programtiden för Stockholms stads program mot hemlöshet 20142019 har löpt ut och socialförvaltningen har därför tagit fram ett
nytt program för 2020-2025. Programmet beskriver hur stadens
socialtjänst ska arbeta för att motverka hemlöshet, dels vilka
insatser och verktyg som stadens socialtjänst kan använda till stöd
för personer i processer ur hemlöshet, dels de förhållningssätt som
ska prägla socialtjänstens arbete med att motverka hemlöshet.
Förvaltningen ställer sig bakom det nya programmet för att
motverka hemlöshet för 2020-2025. Det är välskrivet och utgör ett
bra kunskapsstöd och en bra genomgång av stadens resurser inom
området. Programmet tar upp relevanta delar och har tydligt
formulerade mål, strategier och åtgärder som underlättar det dagliga
arbetet och arbetet generellt inom förvaltningen med att motverka
hemlöshet. Förvaltningen är även positiv till de språkliga
förändringarna samt ändringen av tidigare skrivningar kring
längden på biståndsbeslut.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag (bilaga).
Christoffer Järkeborn (M) föreslår att nämnden beslutar enligt

Södermalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2020
Sida 29 (63)
2020-09-24

förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut - det
gemensamma förslaget från (S) och (V) samt förvaltningens
förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/725-5 Tjänsteutlåtande gällande remiss av
Stockholms Stads program för att motverka hemlöshet 20202025
 SÖD 2020/725-2 Stockholm stads program för att motverka
hemlöshet 2020-2025
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§ 18
Remiss av Handlingsplan för biologisk mångfald i
Stockholms stad.
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/931
SÖD 2020/564

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Särskilda uttalanden
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga), som kompletterats med en
avslutande mening från Socialdemokraternas särskilda uttalande.
Anders Göransson m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande från
Socialdemokraterna (bilaga).
Ersättaryttranden
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Antonia Simon (Fi) lämnar ett ersättaryttrande från Feministiskt
initiativ (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har skickat en remiss innehållande
miljöförvaltningens förslag till handlingsplan för biologisk
mångfald i Stockholms stad till bland annat Södermalms
stadsdelsnämnd för yttrande.
Handlingsplanen är ett tematiskt tillägg till stadens miljöprogram
och syftar till att peka ut, förmedla och skapa samsyn kring ett antal
strategier för att uppnå ett Stockholm med biologisk mångfald i väl
fungerande och sammanhängande ekosystem.
Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget till handlingsplan för
biologisk mångfald i Stockholms stad är ett mycket ambitiöst och
viktigt dokument då den innebär en konkretisering av
miljöprogrammet och dess mål om ”Ett Stockholm med biologisk
mångfald i väl fungerade och sammanhängande ekosystem”.
För att kunna förverkliga handlingsplanen är det enligt
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förvaltningen mycket viktigt att tillräckliga medel tillförs respektive
ansvarig nämnd så att nödvändiga åtgärder kan genomföras. Det
gäller exempelvis medel för att sköta artrika miljöer, såsom
värdefulla ek- och tallmiljöer, vilka kräver skötselinsatser utöver
den ordinarie parkskötseln. Andra föreslagna åtgärder, till exempel
att andelen ekologiska livsmedel och andra ekologiskt certifierade
produkter ska öka innebär också ökade kostnader.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/564-2 Tjänsteutlåtande gällande remiss av
Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad
 SÖD 2020/564-1.2 Handlingsplan för biologisk mångfald i
Stockholms stad. Redovisning av miljöförvaltningens förslag
till handlingsplan för biologisk mångfald
 SÖD 2020/564-1.3 Tjänsteutlåtande Handlingsplan för
biologisk mångfald i Stockholms stad
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§ 19
Remiss beträffande förslag till ny avfallsplan
förStockholms kommun 2021-2024
Svar på remiss från avfallsnämnden
SÖD 2020/528

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Särskilda uttalanden
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Anders Göransson m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande från
Socialdemokraterna (bilaga).
Ersättaryttrande
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Sammanfattning av ärendet
Avfallsnämnden har, genom Stockholm Vatten och Avfall, tagit
fram ett förslag till ny avfallsplan för Stockholms kommun
20212024. Förslaget till avfallsplan för 2021–2024 är i stort en
revidering av avfallsplanen för 2017–2020. Tre av de fyra
huvudmålen är kvar men något omarbetade. Ett nytt huvudmål
”Nedskräpningen i Stockholm ska minska” har tillkommit där
åtgärder för att förebygga och avhjälpa nedskräpning samlats.
Grunden för Avfallsplanen ligger i globala, nationella och regionala
miljömål samt avfallsplaner. Målen har även koppling till stadens
övriga handlingsplaner och program som bl.a. Stockholms stads
miljöprogram 2020–2023 samt klimathandlingsplan 2020-2023.
Förvaltningen är positiv till förslaget och anser att det är en bra och
framåtsträvande avfallsplan med skärpta krav på cirkulär ekonomi,
matavfallsinsamling, minskad resursanvändning med mera.
Avfallsplanens koppling till stadens miljöprogram 2020–2023 och
klimathandlingsplan 2020–2023 skapar en bra helhet och gör det
enklare att arbeta in delmål och åtgärder i nämndens
verksamhetsplan.
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Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/528-2 Tjänsteutlåtande Remiss beträffande
förslag till ny avfallsplan för Stockholms kommun 20212024
 SÖD 2020/528-2.1 Bilaga A Avfallsplan för Stockholm
2021 - 2024
 SÖD 2020/528-2.2 Bilaga A1 Sammanställning av åtgärder
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§ 20
Remiss av Stockholms stads strategi för
arbetsmarknadsinsatser
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/904
SÖD 2020/533

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsnämnden har, enligt uppdrag i kommunfullmäktiges
budget för år 2019, tagit fram en sammanhållen strategi för stadens
arbetsmarknadsinsatser och etablering på arbetsmarknaden.
Stockholms stad bedriver ett omfattande arbete med
arbetsmarknadsinsatser som komplement till de statliga
arbetsmarknadsåtgärderna. Stadens insatser riktar sig till
kommunens målgrupper, främst arbetslösa som får försörjningsstöd.
Strategin definierar målsättningar, prioriteringar och vägledande
principer. I strategin finns också en fördjupad beskrivning av hur
ansvaret för arbetsmarknadsinsatser är fördelat inom Stockholms
stad med utgångspunkt från stadens budget.
Förvaltningen ser positivt på att det tagits fram en sammanhållen
strategi för stadens långsiktiga arbete med arbetsmarknadsinsatser.
Förvaltningens uppfattning är att strategin på ett samlat sätt ger en
överblick över hur ansvaret för arbetsmarknadsinsatserna är fördelat
inom staden. Förvaltningen har önskemål om vissa förtydliganden i
strategin.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/533-2 Tjänsteutlåtande gällande Stockholms stads
strategi för arbetsmarknadsinsatser
 SÖD 2020/533-1.1 Bilaga - Stockholms stads strategi för
arbetsmarknadsinsatser
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§ 21
Remiss av kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken KS 2020/985
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/985
SÖD 2020/558

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade år 2019 att analysera vissa frågor kring
kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när
Arbetsförmedlingen reformeras och fristående aktörer ska matcha
och rusta arbetssökande för de lediga jobben.
Utredningen har nu lämnat ett betänkande i vilken det sägs att det är
tillåtet för kommunerna att på uppdrag av och med ersättning från
Arbetsförmedlingen vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska
tjänster som upphandlats enligt LOU eller i valfrihetssystem enligt
LOV. Kommunmedverkan är ett flexibelt sätt att ta tillvara resurser
och erfarenhet. Enligt utredningen ger förslagen ökad tydlighet och
konkurrensneutralitet samt bättre förutsättningar för
Arbetsförmedlingen att ta tillvara kommunernas kompetens.
Förvaltningen ser positivt på att kommunernas befogenheter
tydliggörs och att det finns tydliga gränser för statens och
kommunernas uppgifter på arbetsmarknadsområdet.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/558-2 Tjänsteutlåtande gällande remiss av
kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken
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SÖD 2020/558-1.2 Kommuner som utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen - en analys av de rättsliga
förutsättningarna
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§ 22
Remiss av Slopad straffrabatt för unga myndiga vid
allvarlig brottslighet
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/998
SÖD 2020/570

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Reservationer
Charlotte Lilja Pittuco (V) och Elis Wibacke (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Särskilt uttalande
Anders Göransson m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande från
Socialdemokraterna (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom Vänsterpartiets förslag och
lämnar ett eget ersättaryttrande (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Ett utkast till en lagrådsremiss har utarbetats enligt uppdrag av
regeringen. Uppdraget var att föreslå ändringar gällande den
straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen
18–20 år.
I utkastet till lagrådsremiss lämnas nu förslag som innebär att om
någon som är 18–20 år har begått ett brott, och det för brottet är
föreskrivet fängelse i lägst ett år eller mer, ska hens ungdom inte
beaktas särskilt vid straffmätningen. Det ska inte heller krävas
särskilda skäl för att döma lagöverträdare i den åldersgruppen till
fängelse, och samma straff ska kunna dömas ut som för andra
myndiga lagöverträdare exempelvis fängelse på livstid.
Förvaltningen ställer sig positiv till att frågan om straffrabatt setts
över. Vid grova brott bör samhället kunna reagera med adekvata
sanktioner och en kriminell livsstil ska kunna avbrytas i tid.
Förvaltningens uppfattning är att samlade och förstärkta insatser
krävs för att möta ungdomsbrottsligheten och detta måste kopplas
till effektivt brottsförebyggande arbete för att minska brottsligheten
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och öka tryggheten i samhället. Stockholms stad behöver fortsätta
prioritera och utveckla socialt förebyggande arbete och tidigt stöd.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Charlotte Lilja Pittuco (V) föreslår att nämnden beslutar enligt
Vänsterpartiets förslag (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/570-2 Tjänsteutlåtande gällande remiss av slopad
straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet
 SÖD 2020/570-1.2 Utkast till lagrådsremiss Slopad
straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Södermalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2020
Sida 40 (63)
2020-09-24

§ 23
Remiss av Departementspromemorian Stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende –förslag
till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering,
sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/980
SÖD 2020/711

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Särskilt uttalande
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (V) lämnar ett särskilt uttalande från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda uttalandet från
Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
I promemorian förslår Socialdepartementet att socialnämnderna ska
få en ny befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat
boende tillsammans med en vårdnadshavare när det saknas
samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det saknas idag en
tydlig reglering och definition av insatsen skyddat boende. Det
saknas även tillståndsplikt och särskilda kvalitetskrav på skyddat
boende. I betänkandet Ett fönster av möjligheter (SOU 2017:112)
föreslås att skyddat boende ska regleras som en ny placeringsform
enligt socialtjänstlagen och omfattas av tillståndsplikt samt
särskilda kvalitetskrav. Denna promemoria ska komplettera
betänkandet.
I promemorian föreslås också nya bestämmelser om offentlighet
och sekretess. Detta för att göra sekretess möjlig hos kommuner och
regioner för adresser till bland annat skyddade boenden. Det
föreslås även vissa tydliggöranden vad gäller elevers rätt att gå i
skola när de vistas i skyddat boende.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget.
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Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/711-2 Tjänsteutlåtande gällande remiss av
Departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för
barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande
bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång
 SÖD 2020/711-1.2 Departementspromemorian Stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess
och skolgång (Ds 2020:16)
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§ 24
Motion om stockholmarnas deltagande i
klimatomställningen
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/389
SÖD 2020/244

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Att komplettera förvaltningens yttrande med det som sägs
nedan:
Motionen tar upp en väldigt viktig fråga om hur nå målet om
att minska utsläppen från Stockholmarna. Staden har ett
antal projekt som Cykelvänligast, Vintertrampet,
Klimatsmarta Stockholmare, klimatvågen,
laddpunktseminarier och solcellsseminarier till
privatpersoner och BRF:er, olika projekt knutna till vissa
bostadsområden (Solberga och Hökarängen till exempel),
Klimatpakten osv. Att arbetet hålls samman från staden tror
vi är mest effektivt. Men vi håller med om att det är svårt att
nå ut och sympatiserar med tankarna i motionen. Att få ökad
kunskap, stöd, hjälp och inspiration till ändrad livsstil är en
komplex fråga och det pågår mycket aktivitet i hela
samhället på olika nivåer. Och nyare former som Influensers
kan för vissa åldersgrupp ha en enormt stor inverkan tex.
Vi ser dock gärna att stadsdelarna och de lokala
miljösamordnarna får ett ökat ansvar att se till att
information når ut i till boende och verksamma stadsdelen
om var ingången i staden är i dessa frågor, var
informationen finns och vart man kan vända sig med frågor.
Vi vet att miljöförvaltningen jobbat kreativt och effektivt
och i den mån de behöver ytterligare förstärkning för att ta
emot frågor från medborgare och kunna ge stöd är det
angeläget. Givetvis är det också angeläget med tät kontakt
mellan miljöförvaltning och stadsdelar och särskilda
aktiviteter och informationsträffar kan med fördel anordnas
även lokalt.
Vi har insitiftat ett eget miljö- och klimatpris i stadsdelen,
inledningsvis tänkt att vara bredare men pga rådighetsfrågan
är det för närvarande möjligt att söka för olika verksamheter
inom förvaltningen. Vi ser gärna att man hittar former i
staden för att instifta pris för att främja idéer och projekt hos
allmänheten, gärna i samarbete med stadsdelarna för lokal
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känsla. De som vill starta särskilda projekt på detta område
och är i behov av stöd eller projektmedel är också en fråga
som vi tror vore bra att Miljöförvaltningen kan möta upp,
om inte annat för att guida till de stöd som redan finns att
söka.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Ersättaryttrande
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom majoritetens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Södermalms
stadsdelsnämnd som gäller en motion om stockholmarnas
deltagande i klimatomställningen. Motionen är skriven av Emilia
Bjuggren (S).
I motionen lyfter Emilia Bjuggren (S) fram att något som brister
stort i remissutkasten av Stockholms stads nya miljöprogram och
klimathandlingsplan är hur staden ska arbeta med invånarna kopplat
till klimatmålen. Staden behöver göra ett skyndsamt
utvecklingsarbete om hur man ska arbeta proaktivt mot invånarna.
Förvaltningen ansvarar för att integrera arbetet för att nå
miljökvalitetsmålen inom den egna organisationens verksamheter.
Vidare har förvaltningen en egen miljö- och klimathandlingsplan
som preciserar förvaltningens miljöarbete för att nå de högt uppsatta
målen i stadens miljöprogram med tillhörande handlingsplan.
Förvaltningen arbetar idag aktivt och har en kontinuerlig dialog
med olika bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lämnar svar på
remissen till kommunstyrelsen enligt detta tjänsteutlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) föreslår att nämnden
beslutar enligt majoritetens förslag (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och majoritetens förslag. Ordföranden ställer
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förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
majoritetens förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/244-3 Tjänsteutlåtande Motion om
stockholmarnas deltagande i klimatomställningen
 SÖD 2020/244-1.1 Motion om stockholmarnas deltagande i
klimatomställningen
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§ 25
Remiss av Motion om tillgängligöra demokratin
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/766
SÖD 2020/532

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Reservationer
Charlotte Lilja Pittuco (V) och Elis Wibacke (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Särskilt uttalande
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Ersättaryttranden
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom Vänsterpartiets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion om att tillgängliggöra demokratin. I motionen lyfter
skribenterna stadens program för tillgänglighet och delaktighet för
personer med funktionsnedsättning och fokusområdet i programmet
som handlar om målgruppens rätt att delta i demokratin på samma
villkor som andra. Skribenterna vill att staden ska vidta ett antal
åtgärder för att i högre grad kunna leva upp till målen i detta
fokusområde.
Förvaltningens uppfattning är att det är angeläget att staden
kontinuerligt ser över och genomför insatser för att personer med
funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta i demokratin på
samma villkor som andra. Förvaltningen ser positivt på att staden
genomför en översyn på stadsövergripande nivå.
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Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Charlotte Lilja Pittuco (V) föreslår att nämnden beslutar enligt
Vänsterpartiets förslag (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/532-2 Tjänsteutlåtande remiss av motion om att
tillgängliggöra demokratin
 SÖD 2020/532-1.1 Motion om tillgängligöra demokratin
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§ 26
Remiss av Motion om att bebygga och utveckla
Katarinavägens södra sida
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/784
SÖD 2020/544

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Reservation
Christina Wallmark (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått en motion av Peter
Wallmark (SD) på remiss om att bebygga och utveckla
Katarinavägens södra sida.
I motionen framförs att Katarinavägens södra sida idag är en otrygg
plats utan bebyggelse i den sista, östra delen upp mot Renstiernas
gata. Att låta denna del av Södermalm med en av Stockholms mest
magnifika utsikter stå obebyggd, är enligt motionären, slöseri i ett
Stockholm med svår bostadsbrist. Området skulle, enligt motionens
författare, kunna utvecklas och tillföras bostäder, lokaler, kultur och
fler och större grönytor utan att omkringliggande bebyggelse störs.
Katarinavägen är en bred gata och en viktig förbindelse för
fordonstrafik, cyklar och gående mellan Slussen och Söders höjder.
Katarinavägens södra sida består bland annat av en smal gräsremsa
vilken utgör den enda möjligheten att tillföra träd, grönska och
biologisk mångfald till platsen. Eventuell ny bebyggelse skulle
skymma berget och därmed störa den kända vyn över Söders
höjder. Bergsskärningarna är karaktäristiska för Stockholm och på
bergets topp finns äldre kulturbebyggelse som är blåklassad enligt
Stadsmuseets klassifikation. Dessa hus och dess närmiljö är också
bevarandevärda för förståelsen av Stockholms framväxt och tidigare
stockholmares liv i staden.
Stadsdelsförvaltningen anser, med hänvisning till beskrivningen
ovan, att den aktuella platsen är olämplig för ny bebyggelse och ser
inte hur både nya verksamheter och nya grönytor skulle kunna få
plats utan att skada viktiga natur- och kulturvärden.
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Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Christina Wallmark (SD) föreslår att nämnden beslutar enligt
Sverigedemokraternas förslag (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och Sverigedemokraternas
förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/544-2 Tjänsteutlåtande gällande remiss av motion
om att bebygga och utveckla Katarinavägens södra sida
 SÖD 2020/544-1.1 Motion om om att bebygga och utveckla
Katarinavägens södra sida
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§ 27
Remiss angående serveringstillstånd, Gemla Vinbar,
Magnus Ladulåsgatan 8 D
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-5510/2020
SÖD 2020/611

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Gemla Vinbar, Magnus Ladulåsgatan 8 D,
måndag till söndag kl 11.00 till 01.00, för allmänheten, i
restaurangen och måndag till söndag kl 11.00 till kl 22.00
till allmänheten i uteserveringen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Jäv
Anne-Lie Elfvén (L) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
serveringstillstånd för restaurang Gemla Vinbar, Magnus
Ladulåsgatan 8 D. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/611-2 Tjänsteutlåtande serveringstillstånd Gemla
Vinbar, Magnus Ladulåsgatan 8 D
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§ 28
Remiss angående ansökan om serveringstillstånd, Lilla
Caféet på Söder, Ringvägen 131
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-5741/2020
SÖD 2020/720

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Lilla Caféet på Söder, Ringvägen 131,
måndag till söndag kl 11.00 till 21.00, till allmänheten, i
restaurangen och måndag till söndag kl 11.00 till kl 21.00
till allmänheten i uteserveringen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Jäv
Anders Göransson (S) och Anne-Lie Elfvén (L) anmäler jäv och
deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
serveringstillstånd för restaurang Lilla Caféet på Söder, Ringvägen
131. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/720-2 Tjänsteutlåtande gällande
serveringstillstånd Lilla Caféet på Söder, Ringvägen 131
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§ 29
Remiss angående serveringstillstånd, utökad
serveringstid, restaurang Mr Zwegro Bar, Folkungagatan
102
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-5862/2020
SÖD 2020/755

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om utökad
serveringstid för restaurang Mr Zwegro Bar, Folkungagatan
102, fredag till lördag kl 11.00 till 03.00, för allmänheten, i
restaurangen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Jäv
Anne-Lie Elfvén (L) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
utökad serveringstid för restaurang Mr Zwegro Bar, Folkungagatan
102. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/755-2 Tjänsteutlåtande gällande
serveringstillstånd, utökad serveringstid, Mr Zwegro Bar,
Folkungagatan 102
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§ 30
Remiss - Ansökan om utökad serveringstid för Brother
Tuck, Götgatan 85
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.3.3-6050/2020
SÖD 2020/768

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker serveringstillstånd för
allmänheten i restaurang Brother Tuck, måndag till söndag
kl 11.00 till kl 03.00 i restaurangen.
2. Stadsdelsnämnden avstyrker serveringstillstånd i
uteserveringen måndag till söndag kl 11.00 till 01.00.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Jäv
Anne-Lie Elfvén (L) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
serveringstillstånd för restaurang Brother Tuck, Götgatan 85.
Ansökan gäller utökad serveringstid. Förvaltningen har inget att
invända mot ansökan gällande den utökade serveringstiden i
restaurangen men avstyrker utökad serveringstid i uteserveringen.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/768-2 Tjänsteutlåtande serveringstillstånd, utökad
serveringstid, Brother Tuck, Götgatan 85
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§ 31
Remiss serveringstillstånd utökad serveringstid, The
Central Bar Götgatan, Götgatan 84
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.3.2-6074/2020
SÖD 2020/772

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker serveringstillstånd för
allmänheten i restaurang The Central Bar Götgatan, fredag
till lördag kl 01.00 till kl 03.00 i restaurangen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Jäv
Anne-Lie Elfvén (L) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
serveringstillstånd för restaurang The Central Bar Götgatan,
Götgatan 84. Ansökan gäller utökad serveringstid. Förvaltningen
har inget att invända mot ansökan gällande den utökade
serveringstiden i restaurangen.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/772-2 Tjänsteutlåtande gällande
serveringstillstånd, utökad serveringstid, The Central Bar,
Götgatan 84
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§ 32
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
kvartal 2 2020
SÖD 2020/752

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har för kvartal 2 2020 rapporterat 245
individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
avseende ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
199 rapporter var nya och avsåg gynnande beslut som för första
gången rapporterades till IVO som ej verkställda. 46 avsåg
återrapportering i ärenden som tidigare insänts till IVO. Den stora
ökningen av ej verkställda beslut återfinns inom äldreomsorgen och
är en direkt följd av covid-19-pandemin.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/752-1 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS kvartal 2 2020
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§ 33
Anmälan av delegationsbeslut
SÖD 2020/4

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Följande beslut fattade enligt delegation från stadsdelsnämnden
anmäls vid sammanträdet:




Beslut att stadsdelsnämndens sammanträde den 24
september 2020 hålls inom stängda dörrar (SÖD 2020/282)
Anmälan om Lex Sarah avseende verksamheter i egen regi
(dnr SÖD 2020/13)
Anmälan om Lex Sarah avseende verksamheter i enskild
regi (dnr SÖD 2020/14)
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§ 34
Anmälan av protokoll från sociala delegationen
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollen.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 8 september
och den 22 september 2020 anmäls vid sammanträdet.
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§ 35
Anmälan av protokoll från pensionärsrådet
SÖD 2020/5

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från rådets sammanträde den 14 september 2020 anmäls.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/5-13 Protokoll pensionärsrådet 2020-09-14
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§ 36
Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
SÖD 2020/7

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från rådets sammanträde den 15 september 2020 anmäls.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/7-14 Protokoll nr 7 rådet för
funktionshinderfrågor 2020-09-15
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§ 37
Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen
SÖD 2020/15

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 14 september
2020 anmäls.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/15-15 Protokoll förvaltningsgruppen 14
september 2020
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§ 38
Information från förvaltningen
Ingen information att delge vid detta sammanträde.
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§ 39
Övriga frågor
Anders Göransson (S) lyfter fråga om störningar och stök i närheten
av butiken ICA Bonden.
Anna-Klara Müntzing (MP) ställer fråga om de igenspikade
lekhusen på Ivar Los lekplats.
Anne-Lie Elfvén (L) lyfter fråga om otrygghet, skadegörelse och
inbrott i kolonistugor i Tullhagsparken/Eriksdalslunden.
Förvaltningen tar med sig frågorna och återkommer med svar.
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§ 40
Skrivelse från (V) angående boende- och
integrationsprojektet på Södermalm för nyanlända
SÖD 2020/860

Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (V) väcker ett ärende med anledning av
den information som gavs från boende- och integrationsprojektet på
Södermalm för nyanlända, som föredrogs nämnden på
informationsmötet den 17 september 2020.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
bereda ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/860-1 Skrivelse från (V) angående boende- och
integrationsprojektet på Södermalm för nyanlända

Södermalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2020
Sida 63 (63)
2020-09-24

§ 41
Skrivelse från (SD) angående kostnader inom och utanför
riksnormen
SÖD 2020/861

Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Christina Wallmark (SD) väcker ett ärende genom en skrivelse om
kostnader inom och utanför riksnormen.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
bereda ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens
förslag.

Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/861-1 Skrivelse från (SD) angående kostnader
inom och utanför riksnormen

