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§1
Val av justerare och dag för justering
Beslut
Stadsdelsnämnden utser ledamot Harald Eriksson (M) att
tillsammans med vice ordföranden Anders Göransson (S) justera
protokollet den 1 december 2020.
Sammanträdet leds av vice ordföranden Anders Göransson (S) då
ordföranden Christoffer Järkeborn (M) deltar på distans.
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§2
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer föredragningslistan.
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§3
Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra
stycket föräldrabalken (FB)
SÖD 2020/900

Borttagen på grund av sekretess.
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§4
Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra
stycket föräldrabalken (FB)
SÖD 2020/952

Borttagen på grund av sekretess.
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§5
Gemensam upphandling av städtjänster för innerstaden
SÖD 2020/617

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för
städupphandling.
2. Stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören att fatta
tilldelningsbeslut, sluta avtal samt fatta erforderliga beslut
under avtalstiden.
Reservationer
Anders Göransson (S), Charlotte Lilja Pittuco (V) och Antonia
Simon (Fi) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
(bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Sedan den 1 oktober 2018 samt 1 maj 2019 finns två stycken
ramavtal mellan Kungsholmen stadsdelsnämnd och ett antal
leverantörer gällande leverans av städtjänster till förskola och vård
och omsorgsboende. Södermalms stadsdelsnämnd är berättigad att
avropa från avtalet tillsammans med Kungsholmen, Norrmalm,
Östermalm och Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnder. Båda avtalen
löper ut under 2021, varför en ny upphandling behöver utföras.
Städupphandlingen är tänkt att utmynna i ett ramavtal som
respektive verksamhet har möjlighet att avropa ifrån.
De upphandlade tjänsterna kommer omfatta:
 Dagligstädning (Lokalvård) av stadsdelsförvaltningarnas
förskolor och vård och omsorgsboenden.
 Löpande periodisk städning (golvvård, fönsterputsning och
storstädning förskolor och vård och omsorgsboenden.)
Den kommande upphandlingen planeras som en gemensam
upphandling tillsammans med fyra andra stadsdelsnämnder,
Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Hägersten-Älvsjö.
Upphandlingskonsult från Colligio AB kommer bistå vid
upphandlingen där Södermalm är upphandlande nämnd.
Avtalsvärdet för upphandlingen överstiger stadsdelsdirektörens
delegation. För att genomföra upphandlingen på ett effektivt sätt
föreslås stadsdelsdirektören fatta tilldelningsbeslut, sluta avtal samt
fatta erforderliga beslut under avtalstiden.
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Förslag till beslut
Harald Eriksson (M) föreslår att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Anders Göransson (S), Charlotte Lilja Pittuco (V) och Antonia
Simon (Fi) föreslår att nämnden beslutar enligt gemensamt förslag
från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och det gemensamma förslaget från (S), (V)
och (Fi). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/617-5 Tjänsteutlåtande Gemensam upphandling
av städtänster för innerstaden
 SÖD 2020/617-5.4 Bilaga 1 - Komplett_inbjudan lokalvård
5sdf 20201123
 SÖD 2020/617-5.3 Bilaga 3 - Etiska hänsyn
 SÖD 2020/617-5.5 Bilaga 2 - Komplett_UHD lokalvård 5sdf
20201123
 SÖD 2020/617-5.6 Bilaga 4 - MBL-protokoll

Bilaga § 5 – eget förslag (S), (V), (Fi)
Sida 11 (82)

Södermalm

2020-11-26
Ärende 5
Gemensam upphandling av
städtjänster för innerstaden
Anders Göransson m.fl. S
Lotta Lilja Pittuco m.fl. V
Antonia Simon Fi

Förslag till beslut
att avbryta upphandlingen och överta städningen i egen regi
2017 valde den dåvarande rödgrönrosa majoriteten att återta Äppelgårdens
dagliga verksamhet i egen regi. Äppelgården sköter delar av förvaltningens
markservice och har lokaler i entrén på plan 8. Att de borde vara en del av
förvaltningen istället för att drivas av en extern aktör såg vi som självklart. Att ”ta
hem” städningen skulle vara en naturlig fortsättning.
Genom att upphandla städtjänsterna blir de som städar en icke-integrerad del av
verksamheten. Det gäller såväl inom förskolan, på vård- och omsorgsboendena
som i förvaltningens egna lokaler. Med städning i egen regi skulle vi dessutom
förstärka förvaltningens förstahandskunskap vid framtida upphandlingar.
Vi ser också att detta ökar möjligheterna att erbjuda de anställda schyssta villkor
och arbete på heltid.
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§6
Upphandling av städtjänster inom hemtjänsten
Godkännande av upphandlingsdokument
SÖD 2020/889

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner upphandlingsdokumentet
gällande upphandling av städtjänster inom hemtjänsten.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta
tilldelningsbeslut och andra för upphandlingen nödvändiga
beslut, hantera eventuell överprövning och teckna avtal med
leverantören.
Reservationer
Anders Göransson (S), Charlotte Lilja Pittuco (V) och Antonia
Simon (Fi) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
(bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden gav den 24 september 2020 förvaltningen i
uppdrag att genomföra en upphandling av städtjänster inom
hemtjänsten. Upphandlingen avser hemtjänst i egen regi,
Södertjänst, samt fönsterputs på Hornstulls servicehus.
Upphandlingsdokumentet är nu klart och nämnden ska fatta beslut
om detta. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
upphandlingsdokumentet gällande upphandling av städtjänster inom
hemtjänsten och ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta
tilldelningsbeslut och andra för upphandlingen nödvändiga beslut,
hantera eventuell överprövning och teckna avtal med leverantör.
Förslag till beslut
Harald Eriksson (M) föreslår att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Anders Göransson (S), Charlotte Lilja Pittuco (V) och Antonia
Simon (Fi) föreslår att nämnden beslutar enligt gemensamt förslag
från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och det gemensamma förslaget från (S), (V)
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och (Fi). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/889-1 Tjänsteutlåtande Upphandling av
städtjänster inom hemtjänsten-godkännande av
upphandlingsdokument
 SÖD 2020/889-1.1 Bilaga 1 Upphandlingsdokument
slutgiltigt
 SÖD 2020/889-1.2 Bilaga 1a Bilaga e-handel och
fakturering Tjänster
 SÖD 2020/889-1.3 Bilaga 1 b Bilaga Elektronisk-adress-och
peppol-id
 SÖD 2020/889-1.4 Bilaga 1 c Bilaga Leverantörsuppgifter
för ehandel
 SÖD 2020/889-1.5 Bilaga 1 d Bilaga städinstruktion
 SÖD 2020/889-1.6 Bilaga 1 e Bilaga Beställningsblankett
 SÖD 2020/889-1.7 Bilaga 2 MBL-protokollet

Bilaga § 6 - eget förslag (S), (V), (Fi)
Sida 14 (82)

Södermalm

2020-11-26
Ärende 6
Upphandling av städtjänster
inom hemtjänsten
Anders Göransson m.fl. S
Lotta Lilja Pittuco m.fl. V
Antonia Simon Fi

Förslag till beslut
att avbryta upphandlingen och överta städningen i egen regi
Pandemin har visat behovet av en stark hemtjänst i egen regi. För att öka
kvaliteten på hemtjänsten behöver kontinuiteten öka och antalet personer som den
äldre möter minska. Ett par möjligheter att uppnå detta är att minska antalet
visstidsanställda men också antalet utförare.
Ytterligare ett sätt är att bedriva städningen som en integrerad del av hemtjänsten.
Med en sådan lösning ökar den äldres möjligheter att påverka innehållet och
prioriteringarna i insatserna. Den som är inhyrd endast för att städa blir en
tillfällig besökare som rimligen saknar möjlighet att närmare lära känna den äldres
individuella behov.
Ekonomiskt bedömer vi städning som en del av hemtjänsten som likvärdigt med
upphandlingsalternativet.
Med verksamheten i egen regi blir det samtidigt lättare att erbjuda heltidstjänster.
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§7
Månadsrapport oktober 2020
SÖD 2020/950

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
månadsrapport för oktober 2020.
Reservationer
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Charlotte Lilja Pittuco (V) och Frida Nehrfors Hultén
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport per oktober med helårsprognos visar på ett överskott
om 75,0 mnkr efter resultatöverföring. Förvaltningen ser
ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för
extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Men
samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor,
inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt
minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende.
För förvaltningens samtliga sjuklönekostnader för dag 1-14 kommer
förvaltningen få kompensationer från staten om 14,7 mnkr för
perioden april-juli. Nämnden kommer erhålla kompensation året ut
från staten för de ökade kostnaderna för sjuklöner orsakad av
pandemin. Förvaltningen bedömer att ersättning om cirka 10,0 mnkr
för ökade kostnader i samband med covid-19 kommer erhållas från
staten.
Förskola prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr, äldreomsorg ett
överskott om 48,0 mnkr, stöd och service till personer med
funktionshinder ett överskott om 25,0 mnkr, nämnd och
administration ett överskott om 5,0 mnkr och övrig verksamhet ett
överskott om 10,0 mnkr.
Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 8,0
mnkr, ekonomiskt bistånd ett underskott om 4,0 mnkr och
stadsmiljö ett underskott om 2,0 mnkr. Övriga verksamheter
prognostiserar en budget i balans.
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Sjukfrånvaron för september är 9,45 procent för rullande 12
månader.
Förslag till beslut
Christoffer Järkeborn (M) föreslår att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Anders Göransson m.fl. (S) och Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (V)
föreslår att nämnden beslutar enligt Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och det gemensamma förslaget från (S) och
(V). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/950-1 Tjänsteutlåtande Månadsrapport oktober
2020
 SÖD 2020/950-1.1 Bilaga 1 Ekonomiskt bistånd 2020
 SÖD 2020/950-1.2 Bilaga 2 Uppföljning VOB
 SÖD 2020/950-1.3 Bilaga 3 Inskrivning Förskola 2020
 SÖD 2020/950-1.4 Bilaga 4 Sjukfrånvaro
 SÖD 2020/950-1.5 Bilaga 5 Beviljade medel KS 2020

Bilaga § 7 - eget förslag (S) och (V), ersättaryttrande (Fi)
Sida 17 (82)
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2020-11-26
Ärende7
Månadsrapport oktober
2020
Anders Göransson m.fl. S
Lotta Lilja Pittuco m.fl. V
Antonia Simon Fi

Förslag till beslut
att bifalla förvaltningens förslag, samt att dessutom besluta
att anslå två miljoner kronor att fördelas enligt följande:
1. Södermalms anhörigförening - ett extra stöd på 40 000 kr.
2. Stadsdelens hemgårdar/samlingsplatser (Södergården,
Timmermansgården, Mäster Olofsgården, Viljan samt Hartwickska huset,
Kristinehovs Malmgård och Pumpan/Åsö Föreningsråd) ett extrabidrag på
100 000 kronor per hemgård/samlingsplats.
3. Ett särskilt Covid-19 stöd som föreningarna inom våra
verksamhetsområden kan söka för verksamheter som syftar till att bryta
människors isolering med särskilt fokus på äldre.
4. Ett skobidrag till alla anställda inom äldreomsorgen på 300 kr per år under
2020 och 2021, att utbetalas under december 2020 och januari 2021, samt
5. Uppdra åt Servicegruppen att anordna 50–100 ”pandemisäkrade”
feriejobb, inriktade på förbättringar av utemiljöer, i samband med
julhelgen.
Vintern ser ut att bli tuff. Social isolering i kombination med kyla och mörker
kommer utan tvekan ha en negativ påverkan på många människor i vår stadsdel.
Det är en, i många avseenden, extraordinär situation. Som kräver att vi som
nämnd funderar ett varv extra på vad vi kan göra.
Vi har en stor fördel. Ekonomin är god. Det gör att vi kan bidra till att mildra de
sociala effekterna av den andra vågen. Det är med den utgångspunkten som vi
föreslår ovanstående satsning. Kan sedan förvaltningen hitta kompletterande
aktiviteter så är det självklart inte något vi motsätter oss.

Södermalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11/2020
Sida 18 (82)
2020-11-26

§8
Sammanträdestider för Södermalms stadsdelsnämnd
2021
SÖD 2020/753

Beslut
1. Stadsdelsnämnden fastställer tid och plats för sina
sammanträden år 2021 i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Stadsdelsnämnden fastställer tid och plats för sina
informationsmöten år 2021 i enlighet med förvaltningens
förslag.
Särskilt uttalande
Anders Göransson m.fl. (S) och Charlotte Lilja Pittuco m.fl.
(V) lämnar ett särskilt uttalande från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda uttalandet från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för
stadsdelsnämnden år 2021. Förvaltningen föreslår att nämnden
sammanträder vid tolv tillfällen. Sammanträdena föreslås som regel
starta klockan 17.30 och genomföras i förvaltningens lokaler.
Förvaltningen har även tagit fram förslag på tider för nämndens
informationsmöten, som föreslås infalla en vecka innan nämndens
sammanträden mellan klockan 17.00 och 18.00 och genomföras
digitalt.
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.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/753-2 Tjänsteutlåtande Sammanträdestider för
Södermalms stadsdelsnämnd 2021

Bilaga § 8 – särskilt uttalande (S) och (V), ersättaryttrande (Fi)
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2020-11-26
Sammanträdestider för
Södermalms stadsdelsnämnd
2021
Dnr 2020/753
Ärende 8
Anders Göransson, m.fl. (S)
Charlotte Lilja Pitucco, m.fl (V)
Antonia Simon (Fi)

Särskilt uttalande
Det har varit ett exceptionellt utmanande år, på alla möjliga sätt. Dessutom en prövning för
många verksamheter att ställa om till digitala lösningar. I Södermalms stadsdelsnämnd har vi
väldigt snabbt reagerat efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gått över till helt
digitala informationsmöten och en hybridversion till nämndsammankomster.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ tycker att övergången till
digitala lösningar har på det stora hela fungerat bra och ser att vi gemensamt i nämnden
tillsammans med förvaltningen fortsätter att utveckla dem under 2021.
Digitala möten kan däremot inte alltid ersätta fysiska möten. Digitala möten fungerar som
bäst när det handlar om att exempelvis utbyta information, däremot fungerar de sämre om
mötet behöver diskutera olika aspekter.
Med tanke på att vi ännu inte vet hur pandemin utvecklas under kommande år ser vi därför att
hur vi ska genomföra informationsmöten inte fastställs idag. Vi önskar att informationsmöten
också ska kunna hållas i en hybridversion - både fysiskt deltagande, men med begränsat antal
deltagare, och digitalt. Detta givet att smittskyddsläget tillåter det.
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§9
Kulltorps stödboende
SÖD 2020/836

Beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla den
socialpsykiatriska utförarverksamheten ”Kulltorps
stödboende” från och med första kvartalet 2021.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hitta
långsiktigt fungerande lösningar som tillgodoser de
nuvarande brukarnas behov.
Särskilt uttalande
Anders Göransson m.fl. (S) och Charlotte Lilja Pittuco m.fl.
(V) lämnar ett särskilt uttalande från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda uttalandet från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Kulltorps stödboende är ett socialpsykiatriskt boende som drivs av
förvaltningen i egen regi och ingår i sociala avdelningens
utförarenhet. Målgruppen är vuxna personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Boendet består av 14 lägenheter,
gemensamma ytor samt personalutrymme. I nuläget bor det 13
brukare på stödboendet. Brukarna bedöms generellt ha mer
omfattande behov än vad ett stödboende kan möjliggöra. Detta har
resulterat i att verksamheten i dag inte fungerar som ett stödboende
i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade uppdragsbeskrivning
för insatsen.
Förvaltningen har arbetat med att undersöka förutsättningar för att
förändra verksamhetens lokal, bemanning och inriktning till en
verksamhetsform som bättre tillgodoser brukarnas behov.
Bakgrunden till arbetet har varit att hitta långsiktigt fungerande
lösningar för brukarna som tillgodoser deras behov och följer
aktuell lagstiftning och styrdokument. Slutsatser från arbetet är att
det finns flera utmaningar med en eventuell förändring av
nuvarande verksamhet och att dessa förändringar ändå medför
konsekvenser för brukarna. Därför bedömer förvaltningen att
stödboendet behöver avvecklas och att förvaltningen behöver hitta
andra former för verkställighet av brukarnas biståndsbeslut för att
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kunna tillförsäkra dem det stöd de har behov av.
Medarbetarna har fått information om förändringen på ett möte den
4 november av enhetschef och biträdande enhetschef.
Förvaltningens målsättning är att samtliga medarbetare ska kunna
erbjudas ny placering inom förvaltningen. Brukarna, deras anhöriga
och företrädare har fått information både muntligt och skriftligt om
förändringen.
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 2020/836-1 Tjänsteutlåtande Kulltorps stödboende
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Ärende 9
Kulltorps stödboende
Anders Göransson m.fl. S
Lotta Lilja Pittuco m.fl. V
Antonia Simon Fi

Särskilt uttalande
Förvaltningens redovisning av ärendet Kulltorps stödboende skapar frågor och
väcker oro. De 13 brukarna, vuxna med psykiska funktionshinder, som för
närvarande bor på boendet bedöms alla ha mer omfattande behov än vad som kan
tillhandahållas på ett stödboende och stödboendets lokaler går inte heller att
smärtfritt anpassa till de krav som ställs på bostad med särskild service. Kräver
omfattande ombyggnation till höga kostnader. Därtill kommer att stödboendet
ligger insprängt i ett äldreboende vilket, enligt uppgift, inte är en lämplig
placering för ett boende för vuxna med psykiska funktionshinder av den
omfattning som det här är fråga om.
Inget annat har framkommit än att merparten av brukarna bott där lång tid. Deras
psykiska funktionshinder har inte förbättrats medan andra försämringar, delvis
åldersrelaterade, har tillkommit. Åldersspridningen är måttlig, från 50 till 71. Fem
brukare är över 65 och ansvaret för dem åvilar därmed äldreomsorgen, övriga åtta
ansvarar sociala avdelningen för. Rimligen torde de boende underhand ha byggt
upp olika former av gemenskap. Det torde därför vara en synnerligen viktig och
mer än grannlaga uppgift att försöka hitta lämpliga boendemiljöer för Kulltorps
stödboendes nuvarande brukare. Vi förutsätter att förvaltningen återrapporterar.
Beträffande lokalerna förefaller det oundvikligt att viss sanering kan behöva göras
när Kulltorps stödboende avvecklats och givet invändningen mot att blanda
brukargrupper i samma hus kan det möjligen vara säkrast att fundera på en
ersättning i någon form av äldreboende. Att släppa lokalen vore dock en
pyramidal dumhet med tanke på kommande behov. Vi förutsätter att förvaltningen
återrapporterar.
Avslutningsvis. Förvaltningen berör inte vilket behov som finns och/eller
prognosticerar beträffande stödboende. Viktigt att den frågan inte tappas bort. Och
är detta ett område där stadsdelsförvaltningarna samverkar?
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§ 10
Solrosparken – godkännande av program och
genomförande
SÖD 2020/827

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till program
och genomförande av upprustningen av Solrosparken enligt
utformningsalternativ B.
Särskilt uttalande
Anders Göransson m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande från
Socialdemokraterna (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till program för
upprustningen av Solrosparken enligt utformningsalternativ B (se
bilaga 1).
Upprustningen av Solrosparken kommer att genomföras under två
år. 2020 utfördes programarbete, vintern 2020-2021 utförs
projektering och upprustningen planeras att utföras under 2021.
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 2020/827-1 Tjänsteutlåtande Solrosparken godkännande av program och genomförande
 SÖD 2020/827-1.5 Bilaga 1 Program Solrosparken 201028
 SÖD 2020/827-1.6 Bilaga till Bilaga 1 Sammanställning
allmänhetens synpunkter
 SÖD 2020/827-1.7 Bilaga 2 Solrosparken antikvarisk
förundersökning 20200528
 SÖD 2020/827-1.8 Bilaga 3 Trädinventering Solrosparken
2020-03-25
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Bilaga § 10 – särskilt uttalande (S)
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Ärende 10
Solrosparken godkännande av program
och genomförande
Anders Göransson m.fl. S
Särskilt uttalande
Vi välkomnar planerna att äntligen göra riktig park av denna f.d bensinmacktomt.
Projektet är ett exempel på möjligheterna att skapa nya grönytor i stadsmiljön.
Om vi ska kunna bygga nytt inom stadsdelen är det avgörande att möjligheterna
att skapa nya grönytor tas tillvara.
De träd som står längs Högbergsgatans förlängning ska, enligt planen i huvudsak
behållas. Trädslagen är udda, träden klena och ”trötta”. Vi ifrågasätter om det inte
vore klokare att ersätta med andra trädslag med bättre potential.
Vi bör inleda utan att vägbommen återställs.
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§ 11
Förändringar avseende hundrastgårdar inom
Södermalms stadsdelsområde
Framställan till kommunfullmäktige
SÖD 2020/824

Beslut
1. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stockholms kommun genom att lägga till en hundrastgård
vid kvarteret Skjutsgossen, enligt bilaga 1.
2. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stockholms kommun genom att ta bort hundrastgården i
Rosenlundsparken då den är avvecklad, bilaga 2.
3. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stockholms kommun genom att ta bort hundrastgården på
Sjöbergsplan då den är avvecklad, bilaga 3.
Sammanfattning av ärendet
Inom Södermalms stadsdelsområde finns 12 inhägnade
hundrastgårdar och fem hundrastområden. Inom kort kommer en ny
hundrastgård att färdigställas inom stadsdelsområdet och under de
senaste åren har två hundrastgårdar avvecklats. Med anledning av
detta behöver de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för
Stockholms kommun justeras.
Beslut om nya hundrastplatser och avveckling av hundrastplatser
kan fattas av kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår därmed att
stadsdelsnämnden hos kommunfullmäktige begär om ändring i
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun med
anledning av den nya hundrastgården vid kvarteret Skjutsgossen
samt att hundrastgårdarna i Rosenlundsparken och på Sjöbergsplan
avvecklats.
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 2020/824-1 Tjänsteutlåtande Förändringar avseende
hundrastgårdar inom Södermalms stadsdelsområde.
 SÖD 2020/824-1.1 Bilaga 1 Framtällan till
kommunfullmäktige SÖD 2020-824
 SÖD 2020/824-1.2 Bilaga 2 Framställan till
kommunfullmäktige SÖD 2020-824
 SÖD 2020/824-1.3 Bilaga 3 Framställan till
kommunfullmäktige SÖD 2020-824
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§ 12
Uppdrag att kartlägga ökad förekomst av kanyler i
stadsmiljön samt plan för åtgärder
Redovisning av uppdrag från stadsdelsnämnden
SÖD 2020/1062

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens kartläggning och
föreslagna åtgärder angående den ökade förekomsten av sprutor och
kanyler i stadsmiljön.
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) och Charlotte Lilja Pittuco m.fl.
(V) lämnar ett särskilt uttalande från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet (bilaga).
Ersättaryttranden
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda uttalandet från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen har under året uppmärksammat en ökad
förekomst av använda sprutor och kanyler runt om i stadsmiljön.
Entreprenören som renhåller stadsdelsområdets parker och
lekplatser rapporterar om en tydlig ökning gällande antalet fynd av
sprutor och kanyler vid såväl lekplatser som i den övriga
parkmiljön. Ett antal lekplatser och parker utmärker sig särskilt.
Pedagoger vid några förskolor inom stadsdelsområdet lyfter en
märkbar ökning av problem med sprutor och kanyler på berörda
förskolegårdar. Personalen ser en tydlig ökning av problemet under
sensommaren och hösten.
För de berörda parker och lekplatser där stadsdelsförvaltningen
ansvarar för renhållningen har utökad renhållning beställts av
renhållningsentreprenören. Renhållningsinsatserna har vid vissa
platser styrts om i tid på dygnet för att den ska utföras tidigt på
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morgonen innan barn och andra besökare hinner anlända till de
berörda platserna.
Gällande problemen som lyfts inom förskolan tar förvaltningen nu
förnyad kontakt med hyresvärden SISAB för att tillsammans gå
igenom de önskemål som lyfts från personalen vid de berörda
förskolorna.
Genom Beroendecentrum Stockholm inom Region Stockholms regi
genomförs sprututbyte vid Maria sjukhus på Södermalm.
Förvaltningen anser det vara problematiskt att använda sprutor och
kanyler inte är ett krav att återlämna i samband med att nya lämnas
ut inom sprututbytet. Förvaltningen ser en tydlig förmodad koppling
mellan ökningen av antalet kanyler i stadsmiljön och uppstarten av
sprututbytet inom stadsdelsområdet. Förvaltningen kommer att ha
en fortsatt dialog med företrädare för sprututbytet vid
Beroendecentrum Stockholm i syfte att minska antalet sprutor och
kanyler som hamnar i stadsmiljön.
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 2020/1062-1 Tjänsteutlåtande Uppdrag att kartlägga
ökad förekomst av kanyler i stadsmiljön samt plan för
åtgärder
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Ärende 12 – Uppdrag att kartlägga ökad
förekomst av kanyler i stadsmiljön samt
plan för åtgärder

Christoffer Järkeborn, m.fl. M
Anne-Lie Elfvén, L
Anna-Klara Müntzing, MP
Lars Rottem Krangnes, C
Frida Bondesson, KD

Särskilt uttalande
Självklart är det för oss viktigt att stadsdelen ska ha trygga och säkra miljöer för alla som bor och
vistas i stadsdelen, och det är viktigt att vi kommer tillrätta med de problem som lyfts.
Vi kommer framöver att genomföra utökad städning och renhållning för de mest drabbade parkerna
och lekparkerna. Städning kommer också att ske än mer tidigt på morgonen innan barn och andra
besökare hinner anlända till parkerna. Det är bra att förvaltningen kommer tillsammans med SISAB
diskutera hur vi tillsammans kan minska problemet på förskolor och skolor.
Det är angeläget att olika verksamheter ska kunna samexistera på ett så bra sätt som möjligt. Vad
gäller eventuell koppling till sprutbytesprogrammet på Södermalm ser vi att det är mycket värdefullt
med det kringarbete som görs av olika organisationer. Det är också bra att diskussioner förs med
mellan staden och regionen för att komma tillrätta med eventuella praktiska insatser som behöver
vidareutvecklas. Vi är inte främmande inför en diskussion om ett möjligt pantsystem och hur det
skulle kunna utformas finns med. För att öka återinsamling av kanyler, men samtidigt utformat på ett
sätt som inte riskerar att de som är beroende av sprutbytesprogrammet får de insatser de behöver.
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Ärende 12
Uppdrag att
kartlägga ökad förekomst
av kanyler i stadsmiljön
samt plan för åtgärder
Anders Göransson m.fl. S
Lotta Pittuco Lilja m.fl. V
Antonia Simon Fi
Särskilt uttalande
Vi tackar förvaltningen för genomgången och för flera kloka förslag. Utöver det
som tas upp skulle vi dessutom vilja lyfta följande:
Sprututbytet har två huvudsakliga syften. Det ena är att förebygga och begränsa
infektionsspridningen bland dem som injicerar droger. Det andra syftet är att
skapa en kontaktyta och på så sätt kunna stötta individer med insatser som på sikt
kan leda till ett liv utan droger. Väl fungerande är det en verksamhet som räddar
liv.
Södermalm har historiskt haft ett framgångsrikt trygghetsarbete. Den formella
delen har främst skett genom Söderandan, stadsdelens brottsförebyggande råd. De
har arbetat med platssamverkan innan begreppet var uppfunnet. Det finns också
en grupp som arbetar med området kring Maria Sjukhus. Den leds idag av Locum,
som äger Maria Sjukhus, men verksamheten har varit vilande det senaste året.
Vi vill att Söderandan återtar ansvaret för att leda trygghetsarbetet i området.
Tryggheten i vår stadsdel ska vi inte outsourca på andra. Vi vill att Söderandan
samlar alla intressenter, inklusive närboende och engagerad allmänhet men även
sprututbytets brukare och deras brukarföreningar. Det är viktigt att vi mobiliserar
och ser till att det fungerar på ett, för alla parter, tillfredsställande sätt. Här kan vi
för övrigt lära oss av de erfarenheter av sprututbyten som finns på Kungsholmen.
En bra början på detta återstartade trygghetsarbete vore att nämnden bjuder in de
ansvariga för sprutbytet till nästa nämnd. Och att vi därefter planerar för ett större
möte med alla intressenter, så snart omständigheterna så tillåter, så att vi lyckas
minska förekomsten av sprutor i den offentliga miljön.
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§ 13
Inkomna medborgarförslag oktober 2020
Beslut om hantering
SÖD 2020/939

Beslut
1. Medborgarförslag gällande sophanteringen på Östgötagatan
nära Ringvägen (SÖD 2020/894) lämnas till förvaltningen
för beredning.
2. Medborgarförslag gällande att omvandla Birkaterminalen
till konsert- och replokal (SÖD 2020/905) överlämnas till
Stockholms Hamn AB.
3. Medborgarförslag gällande att installera kameror i
idrottshallar så matcher kan ses via internet under covid-19
pandemin (SÖD 2020/906) överlämnas till idrottsnämnden.
4. Medborgarförslag gällande förbättring av passage för
fotgängare i korsningen Västgötagatan/Vartoftagatan (SÖD
2020/907) överlämnas till trafiknämnden.
5. Medborgarförslag gällande allmänna grillplatser i
Hammarby Sjöstad (SÖD 2020/930) lämnas till
förvaltningen för beredning.
6. Medborgarförslag gällande att sätta upp skyltar om
Hammarby Sjöstads historia (SÖD 2020/942) lämnas till
förvaltningen för beredning.
7. Medborgarförslag gällande satsning på fritidsgårdar för
ungdomar i Hammarby Sjöstad (SÖD 2020/953) lämnas till
förvaltningen för beredning.
8. Medborgarförslag gällande att skylta för att gående ska hålla
till vänster längs Årstaviken (SÖD 2020/954) överlämnas
till trafiknämnden.
9. Medborgarförslag gällande öppna möten för äldre i
stadsdelen med information och diskussion om covid-19
pandemin (SÖD 2020/960) lämnas till förvaltningen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 1 till 31 oktober 2020 har nio medborgarförslag
lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om
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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 2020/939-1 Tjänsteutlåtande Inkomna
medborgarförslag oktober 2020
 SÖD 2020/939-1.1 Medborgarförslag SÖD 2020-894
 SÖD 2020/939-1.2 Medborgarförslag SÖD 2020-905
 SÖD 2020/939-1.3 Medborgarförslag SÖD 2020-906
 SÖD 2020/939-1.4 Medborgarförslag SÖD 2020-907
 SÖD 2020/939-1.5 Medborgarförslag SÖD 2020-930
 SÖD 2020/939-1.6 Medborgarförslag SÖD 2020-942
 SÖD 2020/939-1.7 Medborgarförslag SÖD 2020-953
 SÖD 2020/939-1.8 Medborgarförslag SÖD 2020-954
 SÖD 2020/939-1.9 Medborgarförslag SÖD 2020-960
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§ 14
Medborgarförslag om beachvolleyplan och boulebanor i
Rosenlundsparken
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/491

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
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
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en
beachvolleyplan och/eller boulebanor anläggs på den plats där
dansbanan tidigare var placerad i Rosenlundsparken.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då
det innebär att den aktuella ytan aktiveras.
Enligt förvaltningen är dock den föreslagna beachvolleyplanen inte
möjlig att anlägga på den föreslagna platsen av utrymmesskäl.
Förvaltningen anser vidare att platsen är olämplig då det finns
trafikerade gator i närheten vilket innebär risk för att bollar kan
komma ut i trafiken.
Förvaltningen anser däremot att förslaget att anlägga boulebanor på
grusytan är möjligt att genomföra och att det dessutom skulle utgöra
ett trevligt tillskott till området. Av utrymmes- och
framkomlighetsskäl gör förvaltningen bedömningen att platsen inte
rymmer fler än en boulebana.
Med anledning av redogörelsen ovan föreslår förvaltningen att
stadsdelsnämnden beslutar att anlägga en boulebana på den aktuella
grusytan under år 2021, detta under förutsättning att det finns
budgetmässiga förutsättningar för det.
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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 2020/491-4 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om
beachvolleyplan och boulebanor i Rosenlundsparken.
 SÖD 2020/491-4.1 Medborgarförslag SÖD 2020-491
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Södermalms stadsdelsnämnd
26 november 2020
Ärende 14
Medborgarförslag om
beachvolleyplan och
boulebanor i Rosenlundsparken

Christoffer Järkeborn m.fl. (M)
Anne-Lie Elfvén (L)
Anna-Klara Müntzing (Mp)
Lars Rottem Krangnes (C)
Frida Bondesson (KD)

Särskilt uttalande
Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att anlägga beachvolleyplan eller
boulebana i den östra delen av Rosenlundsparken, och på så sätt möjliggöra för fler aktiviteter
i närområdet.
Vi håller med förslagsställaren om att en boulebana kommer utgöra ett trevligt tillskott till
området. Den kommer också främja fysisk aktivitet, och aktiveringen av den aktuella grusytan
bidrar till en levande och trygg stadsmiljö.
Vi tycker också det är viktigt at boulebanan kan användas av alla och att den främjar
inkluderande aktiviteter. Enligt Svenska Bouleförbundets hemsida tar det tio minuter att lära
seg spela boule, och det är en idrott ”där alla lyckas” men som ändå ”ger ständiga
adrenalinkickar på banan”. Den kräver inte mycket eller kostbar utrustning och kan spelas året
om. Funktionshinder är inget hinder i boule. Även i tävlingssammanhang spelar tjejer och
killar eller kvinnor och män på samma lag.
För oss är det viktigt att skapa fler möjligheter för inkluderande utomhusaktiviteter på
Södermalm. Det är särskilt viktigt nu när pandemin innebär att vi alla behöver undvika
trängsel eller att samlas inomhus. Då erbjuder Södermalms parker och aktiviteter som boule
en möjlighet till frisk luft, att röra på sig och att umgås med andra på ett tryggt sätt.
Förslaget är ett av många exempel på medborgarförslag som blir verklighet på Södermalm.
Möjligheten att lämna in medborgarförslag om de helt lokala frågorna är en viktig del av
demokratin, inte minst i en storstad. Det är också en möjlighet för politiker och förvaltning att
ta till vara engagemang och lokalkunskap hos stadsdelens invånare.
Vi välkomnar fler goda idéer till hur stadsdelen kan bidra till trygga och inkluderande
utomhusaktiviteter framöver, och ser gärna att förvaltningen ofta använder stadsdelens sociala
kanaler till att påminna södermalmsborna om möjligheten att lämna medborgarförslag.
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§ 15
Medborgarförslag om hundrastgård i närheten av
Tideliusgatan
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/492

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en
hundrastgård, för hundar i normalstorlek eller för mindre hundar,
anläggs i närheten av Tideliusgatan. I förslaget lämnas två
alternativa placeringar av hundrastgården: På gräsytorna i allén från
Ringvägen ner till Rosenlundsparken och i Blekingetäppan.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslaget att tillföra området en
hundrastgård då det här råder brist på hundrastgårdar. Behovet av
att skapa nya hundrastgårdar behöver dock vägas mot andra
angelägna behov i parkerna inom stadsdelsområdet. I dagsläget ser
förvaltningen det som viktigt att prioritera redan befintliga
hundrastgårdar innan nya anläggs.
De hundrastgårdar som finns inom stadsdelsområdet ligger ofta vid
sidan av eller i periferin av en park för att inte störa närboende och
andra parkbesökare. De i medborgarförslaget två föreslagna
platserna ligger mycket nära befintliga bostäder varför
förvaltningen anser att det bör finnas en mer lämpad plats än de som
föreslås. Förvaltningen tar, med anledning av ovannämnda, med
behovet av en hundrastgård i aktuellt område för kommande
planering för hundrastgårdar.
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.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/492-4 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om
hundrastgård i närheten av Tideliusgatan
 SÖD 2020/492-4.1 Medborgarförslag SÖD 2020-492
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§ 16
Medborgarförslag om volträcken i Tengdahlsparken i
Barnängen
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/497

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
exploateringsnämnden för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om
volträcken i Tengdahlsparken i Barnängen.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då
tillgången till volträcken på lekplatserna inom stadsdelsområdet är
mycket begränsat och att de ofta är efterfrågade. Dessutom är
redskapet mycket uppskattat av flickor.
I samband med den kommande utbyggnaden av kvarteret Persikan
kommer det att genomföras en inventering och översyn av alla
gröna ytor för rekreation och parkaktiviteter i området kring
Tengdahlsparken. Inventeringen kommer att ligga till grund för
kommande förbättringar och upprustningar. I samband med detta
kan också anläggande av ett eller flera volträcken i parken utredas.
Ansvaret att utveckla parkytorna kring kvarteret Persikan ligger hos
exploateringsnämnden.
Förvaltningen föreslår med anledning av redogörelsen ovan att
stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
exploateringsnämnden för vidare hantering.
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.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/497-4 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om
volträcke i Tengdahlsparken i Barnängen.
 SÖD 2020/497-4.1 Medborgarförslag SÖD 2020-497
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§ 17
Medborgarförslag om att anlägga utegym i Anders
Franzéns lekpark
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/510

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar den del av
medborgarförslaget som omfattar belysning till
trafiknämnden för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
anlägga ett utegym bakom fotbollsplanen i Anders Franzéns lekpark
samt tillföra området belysning. Syftet med förslaget är att
åtgärderna ska bidra till en tryggare miljö i området.
Stadsdelsnämnden behandlade i samband med nämndsammanträdet
2016-08-25 ett medborgarförslag med samma inriktning.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget att tillföra
Anders Franzéns lekpark en aktivitet som gynnar folkhälsan och är
trygghetsskapande i sig är ett positivt förslag.
Förvaltningen anser att nämndens beslut om det tidigare
medborgarförslaget med samma inriktning som det nu aktuella
fortsatt bör gälla. Beslutet innebär att platsen bakom fotbollsplanen
inte lämpar sig för ett utegym då det skulle innebära att grönyta tas i
anspråk.
Förvaltningen anser däremot att det kan finnas behov av ett utegym
i närområdet till Anders Franzéns lekpark då den närmaste
anläggningen är placerat nedanför Hammarbybacken. Förvaltningen
bedömer dock att det förnärvarande inte finns några budgetmässiga
förutsättningar att anlägga ytterligare ett utegym i området då det
finns flera befintliga parkanläggningar inom stadsdelsområdet som
har stora underhållsbehov vilka måste prioriteras. Ett nytt utegym
kan däremot utredas i samband med en framtida exploatering i
området.
För att öka tryggheten i området bakom fotbollsplanen planerar
förvaltningen att under kommande vintersäsong, 2020/2021, se över
vegetationen i området, detta för att få in mer ljus på platsen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar den del av
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medborgarförslaget som omfattar belysning till trafiknämnden för
vidare hantering.
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 2020/510-4 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om att
anlägga utegym i Anders Franzéns lekpark.
 SÖD 2020/510-4.1 Bilaga 1 - Medborgarförslag SÖD 2020510
 SÖD 2020/510-4.2 Bilaga 2 - Tjänsteutlåtande 2016-07-18
 SÖD 2020/510-4.3 Bilaga 3 - stadsdelsnämndens beslut
2016-08-25
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§ 18
Medborgarförslag om vägbom längst ner på
Tantolundsvägen
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/536

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
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
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
placera en vägbom längst ner på Tantolundsvägen. Enligt
förslagsställaren skulle en vägbom innebära en avsevärd minskning
av biltrafiken på Tantolundsvägen och därmed bidra till mer lugn
och ro i parken samt bidra till bättre luft i området. I två
kompletteringar till medborgarförslaget lämnas förslag på en
alternativ placering av bommen. Enligt förslagsställaren kommer
denna placering effektivare förhindra otillåten trafik upp till
vändplanen på Tantolundens topp.
Under sensommaren 2020 genomfördes ett möte på plats med
stadsdelsförvaltningen, det lokala brottsförebyggande rådet
Söderandan, trafikkontoret, kommunpolisen och Tanto Södra
koloniträdgårdsförening för att komma fram till en lämplig
placering av en vägbom längs Tantolundsvägen. Deltagande parter
kom då fram till att en vägbom lämpligast placeras i området mellan
bollplanen och hundrastgården då det bedöms förhindra otillåten
trafik upp till vändplanen.
Förvaltningen har beställt vägbommen till platsen som kommer att
monteras under hösten 2020. Bommen kommer att kunna öppnas
med en brandkårsnyckel som behöriga kommer att ha tillgång till.
Trafikkontoret kommer att se över trafikregleringen på
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Tantolundsvägen så att endast behörig trafik tillåts, främst stadens
arbetsfordon och transporter till kolonilotterna.
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 2020/536-6 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om
vägbom längst ner på Tantolundsvägen
 SÖD 2020/536-6.1 Medborgarförslag SÖD 2020-536
 SÖD 2020/536-6.2 Komplettering 1 av medborgarförslag
SÖD 2020-536
 SÖD 2020/536-6.3 Komplettering 2 av medborgarförslag
SÖD 2020-536

Bilaga § 18 - särskilt uttalande majoriteten
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Södermalms stadsdelsnämnd
26 november 2020
Ärende 18
Medborgarförslag om
vägbom längst ner på Tantolundsvägen

Christoffer Järkeborn m.fl. (M)
Anne-Lie Elfvén (L)
Anna-Klara Müntzing (Mp)
Lars Rottem Krangnes (C)
Frida Bondesson (KD)

Särskilt uttalande
Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att placera en vägbom längst ner på
parkvägen Tantolundsvägen. Syftet är att minska onödig biltrafik och på så sätt bidra till en
trevligare och tryggare miljö för gående, cyklande, lottägare och besökande i
koloniträdgården Tanto Södra.
Förvaltningen har både varit i kontakt med kommunpolisen som avser att det är lämpligt att
placera ut en vägbom, samt genomfört ett möte på plats med Tanto Södra Trädgårdsförening,
Söderandan, trafikkontoret och kommunpolisen. På mötet har man tillsammans kommit fram
till en lämplig placering och en bom har nu beställts. Vi tycker att detta är ett mycket bra
exempel på god och inkluderande beredning av ett medborgarförslag.
Förslaget om vägbom på Tantolundsvägen är ett av många exempel på medborgarförslag som
blir verklighet i vår stadsdel. Möjligheten att lämna in medborgarförslag om de helt lokala
frågorna är en viktig del av demokratin, inte minst i en storstad. Det är också en möjlighet för
politiker och förvaltning att ta till vara engagemang och lokalkunskap hos stadsdelens
invånare.
Vi välkomnar fler goda idéer till hur stadsdelen med enkla medel kan bidra till tryggare och
trevligare lokalmiljöer i Gamla Stan, på Södermalm och i Hammarby sjöstad. Vi ser gärna att
förvaltningens olika avdelningar ofta använder stadsdelens sociala kanaler till att påminna om
möjligheten att lämna medborgarförslag och visa upp resultaten av de förslag som genomförs.

Södermalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11/2020
Sida 47 (82)
2020-11-26

§ 19
Medborgarförslag gällande specialöppettider för
pensionärer på Forsgrénska badet
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/571

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar önskemålet om att badet ska
vara öppet några timmar i veckan enbart för personer som är
över 65 år till idrottsförvaltningen för vidare hantering.
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) lämnar ett ersättaryttrande från Feministiskt
initiativ (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att Forsgrénska badet ska vara öppet några timmar i veckan enbart
för personer som är över 65 år.
Eftersom ansvaret för stadens simhallar ligger hos
idrottsförvaltningen överlämnar förvaltningen frågan om öppettider
på Forsgrénska badet dit.
Förvaltningen vill passa på att informera om att det inom
Södermalms stadsdelsområde finns ett flertal träffpunkter och
mötesplatser med olika aktiviteter för äldre och anhöriga.
Förvaltningen har även påbörjat planeringen att sätta upp
utegymsredskap som är anpassade för äldres behov, i
Älvsborgsparken.
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.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/571-4 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag
gällande specialöppettider för pensionärer på Forsgrénska
badet
 SÖD 2020/571-4.1 Medborgarförslag SÖD 2020-571

Bilaga § 19 – ersättaryttrande (Fi)
Sida 49 (82)

2020-11-26
Medborgarförslag gällande
specialöppettider för
pensionärer på Forsgrénska
badet
Dnr SÖD 2020/571

Ärende 19
Antonia Simon( Fi)

Ersättaryttrande
Situationen med smittspridningen är i högsta grad allvarlig och vi står bakom att det görs en
generell stängning av stadens simhallar och andra verksamheter. Vi på Feministiskt initiativ
sympatiserar med medborgarförslaget och att vi behöver värna om de som är i riskgrupp
under pandemin. Vi menar också att staden borde öppna upp simhallar för andra utsatta
grupper som exempelvis de som lever i hemlöshet under nedstängningen. Denna redan
mycket utsatt grupp som inte har något hem skapar nedstängningar ytterligare problem i
vardagen.
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§ 20
Medborgarförslag rörande skateboardramp i
Drakenbergs skatepark
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/586

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
anlägga en skateboardramp i trä, en så kallad miniramp, vid
Drakenbergs skatepark i Drakenbergsparken. En miniramp skulle
enligt förslagsställarna fungera som ett komplement till befintlig
anläggning som är "street-orienterad”.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslaget då det uppmuntrar till
rörelse och kan bidra till att skapa gemenskap i parken.
Södermalms stadsdelsnämnd behandlade ett liknande
medborgarförslag vid nämndsammanträdet den 12 december 2019. I
detta förslag föreslogs att en träramp, av liknande modell som
föreslås i det nu aktuella medborgarförslaget, skulle anläggas vid
den befintliga skateboardanläggningen i Drakenbergsparken.
Stadsdelsnämnden beslutade i enlighet med stadsdelsförvaltningens
förslag till beslut och lyder: ”Behoven av åtgärder i parkerna är
stora och inom de närmsta åren anser förvaltningen att mer
angelägna projekt behöver prioriteras. Förvaltningen uppskattar
förslaget och tar det med sig till sin idébank. Förvaltningen kommer
också att ha det i åtanke i samband med stora
parkinvesteringsprojekt.”
Stadsdelsförvaltningen anser att nämndens beslut från den 12
december 2019 fortsatt ska gälla. Tills vidare hänvisar förvaltningen
till skatepoolerna i Björns trädgård och stadens andra skateparker
med ramper och pooler. Exempelvis minirampen i
Rålambshovsparken, miniramperna i Humlegården på Östermalm
och skatepoolerna i Kristineberg.
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 2020/586-4 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag rörande
skateboardramp i Drakenbergsparkens skatepark.
 SÖD 2020/586-4.1 Bilaga 1 - Medborgarförslag SÖD 2020586
 SÖD 2020/586-4.2 Bilaga 2 - tjänsteutlåtande 2019-11-18
 SÖD 2020/586-4.3 Bilaga 3 - stadsdelsnämndens beslut
2019-12-12
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§ 21
Medborgarförslag om att bygga fler bryggor längs med
promenadstråket från Eriksdalsbadet till Tanto strandbad
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/589

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
bygga fler bryggor längs med promenadstråket från Eriksdalsbadet
till Tanto strandbad. Enligt förslagsställaren räcker befintliga
bryggor inte till för alla som vill sola och bada längs
promenadstråket. Vidare anges att bryggorna även tillfredsställer ett
stort socialt behov hos många människor.
Södermalms stadsdelsförvaltning uppskattar medborgarförslaget
som innebär att medborgarnas tillgång till vattnet längs med
stadsdelsområdets stränder utvecklas.
Förvaltningen arbetar med att utveckla och renovera befintliga
bryggor samt tillföra nya bryggor längs stadsdelsområdets stränder.
Gällande utveckling av befintliga bryggor görs detta exempelvis
genom att förse betongbryggor med trätrall och bänkar. Detta
genomfördes bland annat på västra Reimersholme under förra året,
2019. Under innevarande år har förvaltningen tagit över ansvaret för
en ny träbrygga, tillgänglig för allmänheten, vid den västra delen av
Anders Reimersväg på Reimersholme från idrottsförvaltningen.
Denna brygga ligger inom stadens hamnområde varför bad inte är
tillåtet men möjliggör solning och samvaro i ett vattennära läge.
Förvaltningen arbetar även för att hitta lämpliga platser för nya
bryggor där bad är tillåtet.
Förvaltningen tar till sig de förslag till åtgärder som lämnas i
medborgarförslaget i samband med renovering av befintliga
bryggor och vid kommande nyanläggning av bryggor.
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 2020/589-5 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om att
bygga fler bryggor längs med promenadstråket från Eriksdals
simhall till Tantobadet
 SÖD 2020/589-5.1 Medborgarförslag SÖD 2020-589
 SÖD 2020/589-5.2 Komplettering av medborgarförslag SÖD
2020-589
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§ 22
Skrivelse från (V) angående orosanmälningar
Svar på skrivelse från Charlotte Lilja Pittuco (V)
SÖD 2020/454

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag att bereda en skrivelse från
Charlotte Lilja Pittuco (V) gällande orosanmälningar. Författaren
till skrivelsen vill ha en djupgående analys av utveckling och
konsekvenser av ökningen.
Förvaltningens analys av en ökning av antal orosanmälningar är
framförallt att det ger en indikation på att socialtjänsten når allt fler
barn, ungdomar och deras föräldrar som av olika skäl kan behöva
samhällets stöd och hjälp. Ökningen är något förvaltningens ser
både lokalt i Stockholms stad men också regionalt och nationellt.
Att andra samhällsaktörer, huvudmän och privatpersoner agerar vid
signaler att ett barn kan fara illa och som kan föranleda
socialtjänstens insatser beror på en rad olika faktorer och åtgärder
över tid.
Förvaltningen har ännu inte en helhetsbild av hur pandemin har
påverkat antalet nya orosanmälningar och därför kan inga djupa
analyser göras i nuläget. Dock har antalet orosanmälningar gällande
barn och ungdomar som redan har en pågående kontakt med
förvaltningen ökat. Det är i dagsläget svårt att avgöra och dra
slutsatser om hur stadsdelens barn, ungdomar och deras
vårdnadshavare har påverkats eller kommer att påverkas av
pandemin, både på kort och lång sikt. Detta behöver förvaltningen
analysera och återkomma om när det finns mer data att tillgå och
möjlighet att se på situationen ur ett helhetsperspektiv.
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.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/454-3 Tjänsteutlåtande Skrivelse från (V)
angående orosanmälningar
 SÖD 2020/454-1 Skrivelse (V) angående orosanmälningar
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§ 23
Skrivelse från (S) om att bryta isoleringen
Svar på skrivelse från Anders Göransson med flera (S)
SÖD 2020/775

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Skrivelsen tar upp besöksförbudet på vård- och omsorgsboendena
och den sociala isoleringen detta innebär för äldre och deras
närstående. Frågor som ställs är om förvaltningen kan säkerställa att
alla både på vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänsten får
hjälp med digitala samtal och om det går att skapa uteplatser med en
behaglig miljö även i oktober?
Den 1 oktober hävde regeringen besöksförbudet på särskilda
boenden för äldre. På förvaltningens vård- och omsorgsboenden är
det åter välkommet med besök. Verksamheterna har rutiner och
riktlinjer för att möjliggöra säkra besök.
På vård- och omsorgsboendena finns tillräckligt många Ipads per
våning för att till exempel erbjuda videosamtal.
Förvaltningen ser just nu över möjligheterna att utrusta uteplatser
och balkonger med någon forma av värme för att förlänga
utomhussäsongen.
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 2020/775-3 Tjänsteutlåtande Skrivelse från (S) om att
bryta isolering
 SÖD 2020/775-3.1 Broschyr digital fixartjänst 2.0
 SÖD 2020/775-1 Skrivelse från (S) om att bryta isoleringen
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§ 24
Remiss av Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/1301
SÖD 2020/903

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Reservationer
Charlotte Lilja Pittuco (V) och Frida Nehrfors Hultén (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) lämnar ett ersättaryttrande från Feministiskt
initiativ (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat slutbetänkandet ”Rutavdrag för
äldre” (SOU 2020:52) till stadsdelsnämnden. Regeringen beslutade
den 5 juni 2019 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att
utreda utvidgningar av rutavdraget.
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå:
• Hur rutavdraget kan utökas med vissa angivna tjänster.
• En höjning av taket för rutavdraget till 75 000 kronor.
• En särskild ordning för rutavdrag för äldre personer.
I detta slutbetänkande behandlar utredningen frågan om en särskild
ordning för rutavdrag för äldre. Uppdraget har omfattat att dels
lämna förslag om en sådan ordning för äldre, dels analysera behovet
och lämpligheten av en sådan ordning.
Sammanfattningsvis anser utredningen att det inte vore lämpligt att
införa en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Det har inte heller
kommit fram att det finns något uttalat behov av en sådan ordning.
Det finns dock en viss efterfrågan på sådana tjänster som
utredningen föreslår och det kan därför finnas anledning att i ett
eventuellt lagstiftningsärende överväga om inte utvidgningen borde
införas för samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag
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enligt gällande bestämmelser.
Förvaltningen delar i stort utredningens principiella övervägande
och förslag.
Förslag till beslut
Lars Rottem Krangnes (C) 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 samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/903-2 Tjänsteutlåtande Remiss av Rut avdrag för
äldre
 SÖD 2020/903-1.3 Rutavdrag-for-aldre-sou-2020-52
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Ärende 24
Remiss om rutavdrag för äldre
(SOU 2020:52)
Dnr.
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (V)

Förslag till beslut
Att
Att

avslå remissen om rutavdrag för äldre
därutöver anföra

Utredningen visar inte att det sammantaget är lämpligt att införa ett särskilt rutavdrag för äldre.
Något som Vänsterpartiet instämmer med. Att införa ett rutavdrag för äldre skulle innebära en hög
ökad merkostnad, det är ett ineffektivt verktyg och en alltigenom ojämlik fördelningspolitisk åtgärd.
Enligt myndigheten Tillväxtanalys medför varje RUT-arbete en kostnad som motsvarar cirka tre
arbetstillfällen inom hemtjänsten. Istället skulle det med samma summa kunna anställas personal
inom kommunen och det skulle resultera i tre gånger fler anställningar per RUT-arbete. Det är inte
samhällsekonomiskt försvarbart att använda en skattesubvention som landar hos de som är
välbeställda, snarare än att förstärka en redan hårt ansträngd hemtjänst. 40% av de RUT-tjänster
som köps idag går till den rikaste tiondelen av befolkningen. Det är rimligt att anta att mönstret
kommer att se likadant ut för de nya tjänsterna som föreslås införas inom hemtjänsten.
Att förstärka organisation av arbetet inom hemtjänsten kommer inte utan kostnader. Skattemedel
behövs inom hemtjänsten för att öka antalet anställda, utarbeta bättre arbetsvillkor och mer tid över
för god omvårdnad av de äldre. Enbart privata utförare får erbjuda skattesubventionerade
tilläggstjänster med RUT-avdrag. Vänsterpartiet ställer sig frågande till om det är alla
skattebetalares uppgift att bidra med finansiering till denna utveckling. Oavsett vem du som äldre är
ska du ha ett ha ett gott och värdigt åldrande i Sverige och Stockholm.
Utredningen pekar också på att det idag är en otydlig rollfördelning om ansvar för den äldre. Med
ett RUT-avdrag för äldre skulle detta förvärras. Dessutom läggs ett större ekonomiskt ansvar på den
enskilda individen vilket inte är förenligt med ett starkt välfärdssamhälle.
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Remiss Rutavdrag för äldre
Dnr SOU 2020:52
Ärende 24
Antonia Simon (Fi)

Feministiskt initiativ stödjer inte ett utvidgat RUT-avdrag för äldre. Precis som utredningen
slår fast riskerar Rut-avdraget konkurrera med vad kommunerna är skyldiga att erbjuda sina
äldre invånare. Att fortsätta bygga parallella system med skattelättnader för de som har råd att
betala för vissa tjänster, riskerar också att minska skatteunderlaget - som skulle kunna gå till
den kommunala omsorgsverksamheten. Utredningen pekar på det faktum att avdraget
generellt används inom de högre inkomstskikten. Det blir en snedfördelning av resurser som
inte gynnar de som är i behov av välfärden och stöd och service allra mest.
Utredningen pekar på att det redan är idag otydlig rollfördelning om ansvar för den äldre och
ett RUT-avdrag för äldre skulle detta förvärras. Dessutom läggs ett större ekonomiskt ansvar
på den enskilda individen vilket inte är förenligt med ett starkt välfärdssamhälle. Oavsett är
vem du som äldre är ska du ha ett ha ett gott och värdigt åldrande i Sverige och Stockholm.
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§ 25
Remiss av Stockholms stads program för stöd till
anhöriga 2021-2024
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/923
SÖD 2020/761

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021-2024 är en
fortsättning på Stockholms stads program för stöd till anhöriga
2017-2020. Programmet beskriver hur stadens socialtjänst ska
arbeta med stöd till anhöriga. Stadsdelsnämnderna ska erbjuda
anhöriga ett basutbud av service, råd och stöd samt ett basutbud av
generella insatser. Målet med programmet är att staden har ett
anhörigperspektiv som genomsyrar alla verksamheter och
yrkesgrupper som möter anhöriga.
Syftet med programmet är att öka kvaliteten i stadens socialtjänst så
att anhöriga har en bra livssituation, en god fysisk och psykisk hälsa
och får likvärdiga insatser oavsett var i staden de bor. Med anhörig
menas den som vårdar eller stödjer närstående och med närstående
menas den som tar emot omsorg, vård och stöd.
I det nya programmet har målgruppen breddats och inkluderar även
barn som anhöriga, anhöriga till personer med koppling till
våldsbejakande extremism, anhöriga till personer med en kriminell
livsstil och anhöriga till personer som drabbats av skjutningar och
dödligt våld.
Förvaltningen ställer sig positiv till programmet. Programmet kan
stötta verksamheterna att ge stöd till anhöriga och att bidra till att
skapa förutsättningar för välbefinnande, trygghet och
meningsfullhet för den anhöriga, och därmed också den närstående.
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.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/761-2 Tjänsteutlåtande Remiss av Stockholm
stads program för stöd till anhöriga 2021-2024
 SÖD 2020/761-1.3 Stockholms stads program för stöd till
anhöriga 2021-2024
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§ 26
Stockholms stads program mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld
oberoende relation 2021-2025
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/924
SÖD 2020/764

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 Frida Nehrfors Hultén
(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 Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden fick uppdrag i budget 2020 att revidera Stockholms
stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
och förtryck 2017-2020. Programmet utgår från den nyligen
framtagna regionala strategin för att förebygga och bekämpa våld i
Stockholms län som tagits fram inom ramen för Operation
kvinnofrid 2020. Utifrån detta har målgruppen utökats och omfattar
nu våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck,
prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt
våld oberoende relation. Programmets syfte är att förebygga dessa
olika typer av våld och att ge stöd och skydd när det ändå sker.
Programmet följer den regionala strategins målstruktur och har sju
mål med tillhörande aktiviteter och indikatorer. I programmet finns
texter om de olika våldstyperna, förebyggande arbete, viktiga
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perspektiv att ha med sig i arbetet och vikten av samverkan.
Förvaltningens uppfattning är sammanfattningsvis att det är ett
ambitiöst och väl genomarbetat förslag till nytt program.
Programmet är tydligt och informativt och omfattar övergripande
kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och andra
målgrupper. Många aspekter av problematiken kring och
konsekvenser av våld kopplat till målgrupperna lyfts fram och
underbyggs av fakta och statistik.
Förslag till beslut
Christoffer Järkeborn (M) föreslår att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Anders Göransson m.fl. (S) och Charlotte Lilja Pittuco m.fl.
(V) föreslår att nämnden beslutar enligt Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och det gemensamma förslaget från (S) och
(V). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/764-2 Tjänsteutlåtande Stockholms stads program
mot våld i nära relationer
 SÖD 2020/764-1.1 Programmet
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Ärende 26
Stockholms stads program mot våld i
nära relationer, hedersrelaterat våld och
förtryck, prostitution, människohandel
för sexuella ändamål samt sexuellt våld
oberoende relation 2021–2025
Anders Göransson m.fl. S
Lotta Pittuco Lilja m.fl. V
Antonia Simon Fi
Förslag till beslut
1. Förvaltningens förslag till beslut godkännes delvis.
2. Därutöver anförs följande
Vi vill att Stockholm ska vara en stad som är fri från våld och diskriminering och
som lever upp till de mänskliga rättigheterna. Vi vill göra vårt yttersta för att
skapa ett Stockholm för alla. Det är positivt att i förslaget till program har fler
målgrupper lyfts upp. Vi ställer oss bakom att staden ska stärka sitt arbete mot
prostitution, människohandel och sexuellt våld. Genom att se beröringspunkter
mellan de olika typerna av våld kan stadens arbete utvecklas och positiva
synergieffekter kan uppstå.
Förslaget till program saknar några aspekter/delar som vi anser behöver tillföras
för att programmet ska kunna användas ute i stadens verksamheter och inte hamna
i skymundan.
I beskrivningen av vilka olika typer av våld som omfattas av programmet under
delen som rör våld i nära relationer nämns inte att merparten av de som utövar
våld är män. Det är antagligen inte avsiktligt men konsekvensen blir att staden
osynliggör ett grundläggande faktum.
Det är bra att stadens program följer samma struktur som den regionala strategin
Operation Kvinnofrid. Målsättningarna i programmet är i stort samma mål som
Operation Kvinnofrid har. Vilket vi inte har något att invända mot. Tvärtom, det
är stärkande att olika nivåer i samhället och olika myndigheter arbetar för
jämställdhet och utgår ifrån samma mål för att förebygga och bekämpa våldet. Det
är därför problematiskt att man i utkastet till program har valt att ta bort eller byta
ut viktiga begrepp utan någon förklaring. Till exempel har man valt att utesluta
begreppet normkritisk i andra punkten under mål 1 trots att det lyfts i Operation
Kvinnofrid. Det vedertagna begreppet normkritik har också bytts ut mot
normmedvetenhet på sidan 28 när viktiga perspektiv lyfts. Begreppet normkritik
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används av akademi, myndigheter, Sveriges kommuner och regioner (SKR),
civilsamhället och många flera. På jämställdhetsmyndighetens webbsida kan man
läsa ”Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att
få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är
”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt.” Normmedvetenhet
fångar inte upp samma aspekter som normkritik och därför bör rätt begrepp
användas.
Under mål 7 saknas en viktig punkt som återfinns i Operation Kvinnofrid.
Punkten handlar om stadens verksamheter ska använda sig av evidens i val av
arbetssätt och metoder. Vi anser att punkten ”Staden kvalitetssäkrar sina metoder
och arbetssätt med stöd av forskning.” ska föras in under mål 7.
I utkastet till program berörs särskilt utsatta/sårbara grupper i förbifarten.
Nämnden har vid flertal tillfälle mottagit rapporter från bland annat
socialinspektörerna som visar att staden inte fullföljer sitt ansvar gentemot
våldsutsatta som tillhör särskilt utsatta grupper. Under rubriken programmets
målgrupper behöver de sårbara grupperna och faktorerna bakom lyftas in tydligare
för att öka kunskap bland stadens personal och för att utveckla och ge rätt stöd till
den som behöver det. Exempel på faktorer som gör att grupper är särskilt
utsatta/sårbara är; att ha en eller funktionsnedsättningar, att vara äldre, att leva i
missbruk, att vara homo- eller bisexuell, transperson eller queer och att ha
utländsk bakgrund. Utöver att tydliggöra målgrupperna behöver programmet
aktiviteter som redogör för vad staden avser att göra för att nå och utveckla stödet
till särskilt utsatta grupper.
Vidare saknar vi bostadsfrågan i programmet trots att det är en oerhört central del
i arbetet mot våld. Vi vet att många våldsutsatta stannar kvar i relationerna för att
de saknar möjlighet att flytta till ett annat boende. Bostadsbristen i Stockholm
måste mötas med byggande av fler hyresrätter med överkomliga hyror för att
underlätta för våldsutsatta att frigöra sig från destruktiva och våldsamma
relationer. Staden behöver också få fram fler genomgångsbostäder till SHIS.
Beklagligt nog har majoriteten bromsat de allmännyttiga bostadsbolagens
byggande av hyresrätter, Stockholmshus och genomgångsbostäder. Att adressera
bostadsfrågan genom att erbjuda de som utövar våld i nära relationer eller
hedersrelaterat våld och förtryck tillfälligt boende är inte bara förkastligt utan
också anmärkningsvärt. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är brott
som inte ska premieras. Stadsdelsnämnderna ska inte erbjuda våldsutövare
tillfälliga boenden. Aktiviteten måste omgående strykas. Staden behöver däremot
fokusera på att utveckla insatser och arbetssätt som både kan fånga upp och få
framförallt unga män att sluta bruka våld både mot en partner och att köpa sex.
Fler av aktiviteterna som lyfts är alltför detaljerade vilket går stick i sträv med
stadens andra program. Flertalet av aktiviteterna kan strykas till förmån för att låta
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nämnderna själva besluta vilka aktiviteter som är aktuella för deras verksamheter.
På så sätt behöver nämnderna också tänka genom vad de behöver göra inom sina
verksamhetsområden för att målen ska uppnås. Att politiken ska besluta om vilka
kurser som ska spridas, vilka projekt som ska genomföras eller vilka utvärderingar
som ska följas är en alltför detaljerad styrning.
Aktiviteterna och indikatorerna behöver gås genom och tydliggöras för att inte
missförstånd ska ske. Till exempel står det under mål 5, under indikatorer ”Andel
personer av dem som polisanmält våldet och har kontakt med RVC som fått stöd
under rättsprocessen. (Stadsdelsnämnderna)” Frågan som uppstår är om det är
våldsutsatta som har polisanmält som ska få stöd under rättsprocessen eller kan
det var våldsutövare som kan få stöd under rättsprocessen från stadsdelen. På
samma sätt kan frågan ställas kring aktiviteterna där det endast står att
Stödcentrum och Relationsvåldscentrum ska erbjuda stöd under rättsprocessen
utan att klargöra till vem. Det är oerhört viktigt att det klargörs i programmet att
stödet under rättsprocessen erbjuds till våldsutsatta och inte våldsutövare.
I framtagandet av programmet har förvaltningen involverat flertal föreningar som
arbetar med de här frågorna. Det är bra. Civilsamhällets kunskaper och insatser är
ovärderliga i stödet till våldsutsatta och för arbetet att Stockholm ska vara en stad
som är fri från våld. Därför hade det varit önskvärt att civilsamhället hade fått ett
större utrymme i programmet. Till exempel har kvinnojourerna under lång tid
varit en kunskapsbank och pådrivande opinionsbildande för att få upp frågorna
om mäns våld mot kvinnor på dagordningen. De gör också dagligen ett enormt
viktigt arbete för att se till att skydda kvinnor och deras barn. Staden måste därför
se till att kvinnojourerna får stabilare och mer långsiktig finansiering. Under förra
mandatperioden införde vi möjligheten att skriva avtal med ideella kvinnojourer
genom så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Genom att teckna flera IOP
kan fler kvinnojourers framtid säkras.
I programmet saknas skrivningar som rör privata utförare inom
välfärdsverksamheterna. Programmet behöver därför kompletteras så att de
privata utförare som verkar inom exempelvis LSS-verksamhet, äldreomsorg och
skola lyfts. Att inte involvera till exempel de fristående skolorna innebär att
målsättningen om att det våldsförbyggande arbete kommer att halta eftersom en
stor del av barn och unga inte nås.
Vi saknar även skrivningar om kränkningar, hot och brott som sker via nätet. Här
hade programmet stärkts av att lyfta den problematiken men också vilka
möjligheter som finns när staden kan nå fler genom internet.
Med utgångspunkt i Barnkonventionen bör staden fortsätta arbeta för att utveckla
familjerätten samt sätta insatser för att barn inte ska behöva lämnas till umgänge
med en våldsutövande förälder. Barnets bästa måste alltid stå i centrum.

4 (4)
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Rätt kunskap kan vara avgörande för att den som är utsatt kan få den hjälp som
hen har rätt till. Det är viktigt att medel avsätts för att implementera programmet
men även för att verksamheterna ska kunna genomföra kompetenshöjande
insatser.
Slutligen tror vi att programmet eventuellt kunde tjäna på att delas upp i två
program. Där det ena programmet lyfter våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck. Medan det andra programmet fokuserar på prostitution,
människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende relation. Som
programmet är upplagt nu oroar vi oss för att delarna som rör det sist nämnda kan
hamna i skymundan. Frågor som rör våld i nära relationer och människohandel är
olika saker även om det är mäns våld mot kvinnor som är den gemensamma
nämnaren.

Bilaga § 26 - särskilt uttalande majoriteten
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Södermalms stadsdelsnämnd
26 november 2020
Ärende 26
Stockholms stads program mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för
sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021 –2025.
Ärende 32
Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Christoffer Järkeborn m.fl. (M)
Anne-Lie Elfvén (L)
Anna-Klara Müntzing (Mp)
Lars Rottem Krangnes (C)
Frida Bondesson (KD)

Särskilt uttalande
Pensionärsrådet i stadsdelen lyfter frågan om äldre som utsatts för våld. Vi instämmer i att det är
väldigt angeläget att inte äldre tenderar att glömmas bort när frågor om våld i nära relationer och
hedersproblematik diskuteras och förebyggande åtgärder vidtas. Det är mycket bra att äldre tydligt
omfattas av själva programmet.
Pensionärsrådet lyfter dock också ett ämne som de beskriver som tabubelagt avseende våld mot äldre i
vårdsituationer, och som de pekar på är ett ämne som är en utbildnings- och chefsfråga att hantera.
Vi håller med om att det är viktigt att detta ämne lyfts och tackar pensionärsrådet för deras påpekande.
Den som är i en vårdsituation är i ett klart underläge och beroendeställning och desto viktigare att vara
mycket medveten om hur riskerna kan se ut och göra allt för att dessa inte ska finnas.
Det behövs mer och uppdaterad kunskap om ämnet, både i den allmänna debatten och lokalt.
Majoriteten kommer återkomma i frågan i samband med planeringen av kommande års verksamhet.
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§ 27
Remiss av Motion om Stockholms stads verksamheter
finns till för dess invånare – inte för dess byråkrati
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/875
SÖD 2020/713

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion om Stockholms stads verksamheter finns till för dess
invånare – inte för dess byråkrati. I motionen skriver Karin
Wanngård (S) att stadens ledningssystem, ILS, premierar
förvaltningarnas aktiviteter framför invånarnas upplevelser om
verksamheternas måluppfyllelse. Motionären anser att det är hög tid
att utvärdera och förändra ledningssystemet för att skapa en bättre
kommunal verksamhet för stadens invånare.
Inom stadens olika verksamhetsområden finns också andra
kompletterande uppföljningsmetoder. Ett exempel på en sådan
uppföljningsmetod är den stadsgemensamma uppföljningsmodellen
inom äldreomsorgen där samtliga verksamheter följs upp vartannat
år. Förvaltningen anser sammanfattningsvis att stadens system för
integrerad ledning och styrning av verksamhet och ekonomi, ILS, i
stort fungerar väl när analyserna kompletteras med andra
uppföljningsmodeller.
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 2020/713-2 Tjänsteutlåtande Remiss av Motion om
Stockholms stads verksamheter finns till för dess invånare inte för dess byråkrati.
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SÖD 2020/713-1.2 Motion om Stockholms stads
verksamheter finns till för dess invånare -inte för dess
byråkrati
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§ 28
Remiss serveringstillstånd, Taverna Lievito,
Långholmsgatan 17-21
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-7146/2020
SÖD 2020/955

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Taverna Lievito, Långholmsgatan 17-21,
lördag kl 11.00 till 01.00 och måndag till fredag samt
söndag kl 11.00 till 23.00, till allmänheten, i restaurangen
och måndag till söndag kl 11.00 till kl 23.00 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 Lievito, Långholmsgatan 17-21.
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 2020/955-2 Tjänsteutlåtande Remiss
serveringstillstånd, Taverna Lievito, Långholmsgatan 17-21
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§ 29
Remiss serveringstillstånd, Fjällgatans Kaffestuga,
Fjällgatan 37
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-6383/2020
SÖD 2020/946

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Fjällgatans Kaffestuga, Fjällgatan 37, måndag
till söndag kl 11.00 till 22.00, för 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 Fjällgatans Kaffestuga, Fjällgatan
37. 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 2020/946-2 Tjänsteutlåtande Remiss
serveringstillstånd, Fjällgatans Kaffestuga, Fjällgatan 37
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§ 30
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 26
november 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)
Yttrande till IVO gällande klagomål på Magdalenagårdens
vård- och omsorgsboende (SÖD 2020/867)
Nytecknade hyreskontrakt april-september 2020 (SÖD
2020/362)
Nyanställningar april-september 2020 (SÖD 2020/361)
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§ 31
Anmälan av protokoll från sociala delegationen
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollen.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 3 november
och den 17 november 2020 anmäls vid sammanträdet.
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§ 32
Anmälan av protokoll från pensionärsrådet
SÖD 2020/5

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
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
Protokoll från rådets sammanträde den 16 november 2020 anmäls.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/5-17 Protokoll pensionärsrådet 2020-11-16

Bilaga § 32 - särskilt uttalande majoriteten
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Södermalms stadsdelsnämnd
26 november 2020
Ärende 26
Stockholms stads program mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för
sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021 –2025.
Ärende 32
Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Christoffer Järkeborn m.fl. (M)
Anne-Lie Elfvén (L)
Anna-Klara Müntzing (Mp)
Lars Rottem Krangnes (C)
Frida Bondesson (KD)

Särskilt uttalande
Pensionärsrådet i stadsdelen lyfter frågan om äldre som utsatts för våld. Vi instämmer i att det är
väldigt angeläget att inte äldre tenderar att glömmas bort när frågor om våld i nära relationer och
hedersproblematik diskuteras och förebyggande åtgärder vidtas. Det är mycket bra att äldre tydligt
omfattas av själva programmet.
Pensionärsrådet lyfter dock också ett ämne som de beskriver som tabubelagt avseende våld mot äldre i
vårdsituationer, och som de pekar på är ett ämne som är en utbildnings- och chefsfråga att hantera.
Vi håller med om att det är viktigt att detta ämne lyfts och tackar pensionärsrådet för deras påpekande.
Den som är i en vårdsituation är i ett klart underläge och beroendeställning och desto viktigare att vara
mycket medveten om hur riskerna kan se ut och göra allt för att dessa inte ska finnas.
Det behövs mer och uppdaterad kunskap om ämnet, både i den allmänna debatten och lokalt.
Majoriteten kommer återkomma i frågan i samband med planeringen av kommande års verksamhet.
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§ 33
Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
SÖD 2020/7

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från rådets sammanträde den 17 november 2020 anmäls.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/7-18 Protokoll nr 9 rådet för
funktionshinderfrågor 2020-11-17
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§ 34
Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen
SÖD 2020/15

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 16 november
2020 anmäls.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/15-19 Protokoll förvaltningsgruppen 16
november 2020
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§ 35
Information från förvaltningen
Ingen information att lämna vid detta sammanträde.
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§ 36
Övriga frågor
Anders Göransson (S) ställer fråga om möjligheten för äldre att
köpa och hämta matlådor på Nytorgsträffen. Den möjligheten fanns
under början av coronapandemin men togs sedan bort.
Stadsdelsdirektör Ann-Christine Jenvén svarar att förvaltningen
arbetar för att hitta en lösning att återigen kunna erbjuda detta på ett
smiddskyddssäkert sätt.

