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§1
Val av justerare och dag för justering
Beslut
Stadsdelsnämnden utser vice ordföranden Anders Göransson (S) att
tillsammans med ordföranden Christoffer Järkeborn (M) justera
protokollet den 2 februari 2021.
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§2
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer föredragningslistan med följande
tillägg:


ärende 26 - Skrivelse från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet om digitala verksamhetsbesök
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§3
Borttagen på grund av sekretess
SÖD 2020/1186
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§4
Borttagen på grund av sekretess
SÖD 2020/1219
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§5
Borttagen på grund av sekretess
SÖD 2020/1220
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§6
Borttagen på grund av sekretess
Upphandlingsdokument avseende upphandling av
sommargårdsverksamhet (kollo) 2022-2023
SÖD 2020/744

Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/744-2 Tjänsteutlåtande Upphandling av kollo
2022-2023
 SÖD 2020/744-2.1 Bilaga 1 Upphandlingsdokument Kollo
2022-2023
 SÖD 2020/744-2.2 Bilaga 2 E-handel och fakturering
 SÖD 2020/744-2.3 Bilaga 3 Elektronisk adress och
PEPPOL-ID
 SÖD 2020/744-2.4 Bilaga 4 Referens företag
 SÖD 2020/744-2.5 Bilaga 5 Personlig referens
 SÖD 2020/744-2.6 Bilaga 6 PM om egenvård
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§7
Borttagen på grund av sekretess
Svar på begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO
dnr 3.5.1-60220/2020-2
SÖD 2020/1199
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§8
Budget och verksamhetsplan 2021 för Södermalms
stadsdelsnämnd
SÖD 2020/1066

Beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till
verksamhetsplan och överlämnar denna till
kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till
resultatenheter.
3. Nämnden begär budgetjustering om 0,4 mnkr för åtgärder
för giftfri förskola.
4. Nämnden begär budgetjustering om 2,3 mnkr för
aktivitetscenter.
5. Nämnden begär budgetjustering om 2,6 mnkr för tryggt
mottagande i hemmet.
6. Nämnden begär budgetjustering om 1,4 mnkr för medel för
naturreservat.
7. Nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr för medel för
biologisk mångfald
8. Nämnden begär budgetjustering om 0,1 mnkr för medel för
Stockholm vid vattnet
9. Nämnden begär budgetjustering om 6,4 mnkr för
klimatinvesteringar.
10. Nämnden begär budgetjustering om 4,3 mnkr för
trygghetsskapande åtgärder.
11. Nämnden begär budgetjustering om 8,8 mnkr till följd av
merkostnader för arkeologiska utgrävningar i samband med
nyanläggning av parkyta i kvarteret Rosendal mindre.
12. Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr för
markundersökning på grund av markeroderingsproblem
intill bostäder vid Hammarby sjö.
13. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 259,0 mnkr.
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14. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att med stöd av staden
beräkna vad som krävs för att stadsdelen ska kunna bli
klimatneutral senast 2030.
15. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att under året analysera
och utreda hur vi kan öka andelen egenlagad mat inom
äldreomsorgen, vilka förutsättningar vi har för egna kockar
och egna tillagningskök och vad detta skulle kosta.
16. Därutöver anförs följande (se eget förslag från majoriteten).
Upplysning
Christina Wallmark (SD) deltar inte i beslutet.
Reservationer
Anders Göransson, Britten Lagerkvist Tranströmer och Magnus
Nilsson, samtliga (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag från Socialdemokraterna och gemensamt tilläggsförslag med
Vänsterpartiet (bilagor).
Charlotte Lilja Pittuco (V) och Birgitta Sevefjord (V) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag från Vänsterpartiet och
gemensamt tilläggsförslag med Socialdemokraterna (bilagor).
Särskilt uttalande
Christina Wallmark (SD) lämnar ett särskilt uttalande från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Ersättaryttranden
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets gemensamma tilläggsförslag samt lämnar ett eget
ersättaryttrande från Feministiskt initiativ (bilaga).
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom majoritetens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande. Stockholms
stads budget är överordnad och styrande för stadens verksamheter.
Samtliga nämnder ska i enlighet med stadens regler för ekonomisk
förvaltning upprätta en verksamhetsplan med utgångspunkt från den
budget som kommunfullmäktige fattat beslut om.
Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för
2021 och de tre inriktningsmålen:
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1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska arbeta utifrån
kommunfullmäktiges angivna inriktningsmål,
verksamhetsområdesmål, indikatorer och aktiviteter. I
verksamhetsplanen tar nämnden fram egna nämndmål, indikatorer
och aktiviteter som stödjer och konkretiserar kommunfullmäktiges
mål. Kommunfullmäktiges förslag till driftbudget för
stadsdelsnämnden år 2021 är netto 2 514,6 mnkr. Jämfört med år
2020 har budgeten ökat med 82,1 mnkr.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt majoritetens
förslag.
Anders Göransson m.fl. (S) föreslår att nämnden i första
hand beslutar enligt Socialdemokraternas förslag (bilaga) och i
andra hand enligt det gemensamma tilläggsförslaget från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (bilaga).
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (V) föreslår att nämnden i första
hand beslutar enligt Vänsterpartiets förslag (bilaga) och i andra
hand enligt det gemensamma tilläggsförslaget från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre grundförslag till beslut majoritetens förslag, Socialdemokraternas förslag och
Vänsterpartiets förslag. Därutöver finns ett
gemensamt tilläggsförslag från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet.
Ordföranden meddelar att han har för avsikt att först ställa de tre
grundförslagen mot varandra och därefter behandla
tilläggsförslaget. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden ställer de tre grundförslagen mot varandra och finner
att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag.
Ordföranden ställer därefter tilläggsförslaget från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet under proposition, avslag
mot bifall, och finner att nämnden beslutar att avslå förslaget.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/1066-2 Budget och verksamhetsplan 2021 för
Södermalms stadsdelsnämnd - reviderad 2021-01-20
 SÖD 2020/1066-2.1 Bilaga 01 SDN12
 SÖD 2020/1066-2.2 Bilaga 02 System för intern kontroll
 SÖD 2020/1066-2.3 Bilaga 03 Väsentlighets och riskanalys
samt internkontrollplan
 SÖD 2020/1066-2.4 Bilaga 04 Plan för upphandling
 SÖD 2020/1066-2.5 Bilaga 05 Miljö- och
klimathandlingsplan
 SÖD 2020/1066-2.6 Bilaga 06 Ansökan om
klimatinvesteringsmedel
 SÖD 2020/1066-2.7 Bilaga 07 Ansökan om
investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder
 SÖD 2020/1066-2.8 Bilaga 08 Ansökan om medel för
åtgärder för giftfri förskola
 SÖD 2020/1066-2.9 Bilaga 09 Ansökan om medel för
aktivitetscenter
 SÖD 2020/1066-2.10 Bilaga 10 Ansökan om medel för
tryggt mottagande
 SÖD 2020/1066-2.11 Bilaga 11 Kompetensförsörjningsplan
 SÖD 2020/1066-2.12 Bilaga 12 Priser och prestationer
 SÖD 2020/1066-2.13 Bilaga 13 Ansökan om medel för
biologisk mångfald
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§9
Fördelning av föreningsbidrag 2021
SÖD 2020/749

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar:


Att öka budgeten för föreningsbidrag år 2021 med 175 000
kronor till 3 500 000 kronor.



Att fördela de extra pengarna enligt följande:
 5 000 till Öppna förskolan i Sofia församling (totalt
190 000)
 5 000 till Demokratipiloterna (totalt 90 000)
 20 000 till Föreningen Timmermansgården (totalt
615 000)
 30 000 till Föreningen Södergården (totalt 640 000)
 10 000 till Mäster Olofsgården (totalt 560 000)
 8 000 till DHR Söder om Söder (totalt 18 000)
 45 000 till Sjöstadsföreningen Hammarby sjöstad
(totalt 100 000)
 30 000 till Sjöstadens Folkets hus-förening (totalt
50 000)
 10 000 till Dianova Ideella Förening (totalt 60 000)
 6 000 per råd till förtroende- och anhörigråden på
Hornstull och Tellus (totalt 10 000 per råd)



Att förvaltningen återkommer till nämnden på lämpligt sätt
med en översikt over hur mycket pengar föreningarna enligt
sina rapporter inte kunde använda förra året på grund av
Covid-19 och som de får behålla 2021, samt hur
föreningarna planerar att använda dessa medel under 2021.



Att förvaltningen återkommer till nämnden på lämpligt sätt
med en sammanfattning av föreningarnas rapportering på
2021 års bidrag, med fokus på vilka aktiviteter som
genomförts och hur verksamheten ställts om till följd av
Covid-19.



Att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut.



Att därutöver anföra:
För oss i den grönblå majoriteten är det viktigt att
civilsamhällets arbete på Södermalm underlättas och stärks.
Demokratiska organisationer som bidrar till lokalsamhället
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med sitt engagemang ska ges goda förutsättningar för detta.
Stadsdelens många fantastiska föreningar bedriver en
uppskattad verksamhet som kompletterar nämndens
kärnverksamheter. Den lokala välfärden förbättras av att
civilsamhället tilläts vara med och ta ett större ansvar. Det
stärker mångfald och valfrihet och är ett viktigt bidrag till en
levande, trygg och inkluderande stadsdel.
Med anledning av den rådande pandemin tycker vi att det är
viktigt att öka föreningsbidraget 2021 inom alla stadsdelens
verksamhetsområden. För oss alla, inte minst för barn, unga,
äldre och personer i utsatta grupper, är det extra viktigt att
just nu kunna vara med på aktiviteter, uppleva kultur och
delta i en levande lokalmiljö på ett tryggt och inkluderande
sätt.
Vi höjer därför föreningsbidraget med totalt 330 000 kronor
jämfört med 2020. Vi har också fattat beslut om att
föreningarna får behålla de resurser för 2020 som de inte
kunnat använda på grunda av pandemin. Det innebär att vi
detta år gör ett betydande tillskott till fler aktiviteter på
Södermalm och förbättrar föreningarnas förutsättningar för att
utveckla och stärka sin verksamhet.
Detta gör det möjligt att följa upp viktiga satsningar i
kommunfullmäktiges budget och stadsdelens
verksamhetsplan, bidra till en mer jämlik fördelning mellan
aktörer med liknande förutsättningar samt justera stödet till
förtroende- och anhörigråden som har stått stilla under några
år. Det gör det även möjligt att nytillkomna aktörer kan få
stöd till att starta och utveckla nya aktiviteter, och att aktörer
som lyckats nå till exempel fler unga flickor och unga hbtqpersoner kan fortsätta att stärka dessa gruppers deltagande.
Att det också tillkommer helt nya föreningar som ansöker om
stöd är en glädjande utveckling. De många och breda
ansökningarna vittnar om et levande civilsamhälle i vår
stadsdel som vi alla kan vara stolta över.
Särskilt uttalande
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 majoritetens förslag.
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets särskilda uttalande.
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Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd avsätter medel för fördelning av
föreningsbidrag till verksamheter och aktiviteter som kompletterar
nämndens kärnverksamhet. Bidrag kan enligt nämndens rutin för
föreningsbidrag ges till verksamheter som är förenliga med
stadsdelsnämndens mål och inriktning. Bidrag kan beviljas till
ideella föreningar som har utpräglat lokal verksamhet inom
Södermalms stadsdelsområde och som kompletterar nämndens
kärnverksamheter inom förskoleavdelningen, sociala avdelningen
och avdelningen för äldreomsorg.
För år 2021 har det kommit in 27 ansökningar om föreningsbidrag
och det totala ansökningsbeloppet uppgår till 5 610 603 kronor. I
ärendet redovisas förslag till fördelning av föreningsbidrag till 21
föreningar samt medel till förtroende- och anhörigråd för år 2021
med ett totalt belopp på 3 325 000 kronor.
Förslag till beslut
Lars Rottem Krangnes (C) föreslår att nämnden beslutar
enligt majoritetens förslag (bilaga).
Anders Göransson m.fl. (S), Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (V) och
Christina Wallmark (SD) ställer sig bakom majoritetens förslag.
Ordföranden konstaterar att det därmed enbart finns ett förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/749-29 Tjänsteutlåtande Fördelning av
föreningsbidrag 2021 - reviderat 27 januari
 SÖD 2020/749-29.1 Rutiner för föreningsbidrag
Södermalms stadsdelsnämnd
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§ 10
Dansbana på Riddarholmen
Utredningsuppdrag från stadsdelsnämnden
SÖD 2020/1179

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
redovisning av uppdraget.
Sammanfattning av ärendet
Vid nämndsammanträdet den 19 november 2019 gav
stadsdelsnämnden förvaltningen i uppdrag att tillsammans med
Statens fastighetsverk undersöka möjligheten att uppföra en
dansbana på lämplig plats på Riddarholmen. Förvaltningen har med
anledning av stadsdelsnämndens beslut vidarebefordrat en förfrågan
till Statens fastighetsverk om det finns möjlighet att uppföra en
dansbana på Riddarholmen.
I det svar som Statens fastighetsverk lämnat med anledning av
förvaltningens förfrågan anges att kajer och de friytor som finns på
Riddarholmen behöver användas som uppehållsytor och för
transporter samt för parkering till hyresgästerna och domstolarnas
verksamhet. För närvarande och inom de närmaste åren behövs
ovannämnda friytor även till ett flertal byggetableringar. Med
anledning av ovannämnda meddelas att det i nuläget inte finns
möjlighet att iordningställa en dansbana på den mark som Statens
fastighetsverk förfogar över på Riddarholmen.
Med hänvisning till svaret från Statens fastighetsverk, på
förvaltningens förfrågan om möjligheten att placera en dansbana på
Riddarholmen, konsterarar förvaltningen att det för närvarande
saknas förutsättningar för detta.
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 2020/1179-3 Tjänsteutlåtande Dansbana på
Riddarholmen - utredningsuppdrag från stadsdelsnämnden
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SÖD 2020/1179-3.1 Bilaga 1 - Uppdrag från
stadsdelsnämnden
SÖD 2020/1179-3.2 Bilaga 2 - Svar från Statens
fastighetsverk
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§ 11
Inkomna medborgarförslag december 2020
Beslut om hantering
SÖD 2020/1217

Beslut
1. Medborgarförslag gällande att ersätta den hundrastgård som
togs bort i samband med byggande av bostäder i
Rosenlundsparken (SÖD 2020/1161) lämnas till
förvaltningen för beredning.
2. Medborgarförslag gällande förbättring av parkmiljö i form
av nattbelysning vid Drakenbergsparken (SÖD 2020/1166)
lämnas till förvaltningen för beredning.
3. Medborgarförslag gällande utegym i Bergsgruvan (SÖD
2020/1188) lämnas till förvaltningen för beredning.
4. Medborgarförslag gällande att pynta Swedenborgsgatan till
jul och andra högtider (SÖD 2020/1195) överlämnas till
trafiknämnden.
5. Medborgarförslag gällande att förbättra miljön kring
skridskobanan på Medborgarplatsen (SÖD 2020/1235)
lämnas till förvaltningen för beredning.
6. Medborgarförslag om nya boulebanor i Tantolunden (SÖD
2020/1236) lämnas till förvaltningen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Under december månad 2020 har sex 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.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/1217-1 Tjänsteutlåtande Inkomna
medborgarförslag december 2020
 SÖD 2020/1217-1.1 Medborgarförslag SÖD 2020_1161
 SÖD 2020/1217-1.2 Medborgarförslag SÖD 2020_1166
 SÖD 2020/1217-1.3 Medborgarförslag SÖD 2020_1188
 SÖD 2020/1217-1.4 Medborgarförslag SÖD 2020_1195
 SÖD 2020/1217-1.5 Medborgarförslag SÖD 2020_1235
 SÖD 2020/1217-1.6 Medborgarförslag SÖD 2020_1236
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§ 12
Medborgarförslag om nytt klubbhus åt IF
Söderkamraterna
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/806

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
idrottsnämnden för vidare hantering.
Särskilt uttalande
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (V) lämnar ett särskilt uttalande från
Vänsterpartiet (bilaga).
Anders Göransson m.fl. (S) ställer sig bakom det särskilda
uttalandet från Vänsterpartiet.
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda uttalandet från
Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om nytt
klubbhus åt fotbollsklubben IF Söderkamraterna.
I medborgarförslaget framförs att behovet av en lokal eller ett förråd
i närheten av Sofia bollplan, där klubben kan samla sin verksamhet,
börjar bli akut. Eftersom området där klubben har sin verksamhet
utvecklas med nya bostäder, vilket innebär en ökning av antalet
barn och ungdomar, är det enligt förslagsställaren viktigt att IF
Söderkamraterna kan utvecklas och därmed kunna erbjuda en fin
och fungerande verksamhet.
Stadsdelsförvaltningen har förståelse för att det kan finnas behov av
ett klubbhus eller ett förråd för fotbollsklubbens verksamhet så att
den kan utvecklas till glädje för barn och vuxna.
Anläggande av ett klubbhus eller ett förråd för verksamheten ligger
utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde då ansvaret för olika
idrottsfrågor inom staden ligger hos idrottsnämnden.
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Förvaltningen har varit i kontakt med idrottsförvaltningen angående
önskemålet. Idrottsförvaltningen meddelar att ansvariga för
planering på förvaltningen kommer att undersöka hur
förutsättningarna ser ut för ett eventuellt klubbhus eller ett förråd i
området.
Förvaltningen föreslår med anledning av redogörelsen ovan att
stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
idrottsnämnden 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 2020/806-4 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om nytt
klubbhus åt IF Söderkamraterna
 SÖD 2020/806-4.1 Medborgarförslag SÖD 2020_806
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§ 13
Medborgarförslag gällande att anlägga fler badbryggor
vid Årstaviken samt se över de redan existerande
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/847

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 gällande
att anlägga fler badbryggor vid Årstaviken samt se över de redan
existerande. I medborgarförslaget beskrivs att de två badbryggor
som finns vid Årstavikens norra strandpromenad är mycket
populära att använda och att det borde finnas fler badbryggor längs
med det aktuella stråket.
Södermalms stadsdelsförvaltning uppskattar medborgarförslaget
som innebär att medborgarnas tillgång till vattnet längs med
stadsdelsområdets stränder utvecklas.
Gällande utveckling av befintliga bryggor görs detta exempelvis
genom att förse betongbryggor med trätrall och bänkar. Detta
genomfördes bland annat på en brygga på södra Reimersholme
under år 2019. Dessutom har förvaltningen under 2020 tillfört
bänkar och bord i trä vid en brygga på Reimersholmes norra sida.
De nya utemöblerna på bryggan används och uppskattas av bland
annat boende från intilliggande äldreboende. Under föregående år
har förvaltningen även tagit över ansvaret för en ny träbrygga,
tillgänglig för allmänheten, vid den västra delen av Anders
Reimersväg på Reimersholme från idrottsförvaltningen.
Under innevarande år 2021 planerar förvaltningen att fortsätta
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projektering inför renovering av befintlig brygga vid
Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening. Vid denna plats är bad
tillåtet. Förvaltningen arbetar även för att på sikt hitta lämpliga
platser för nya bryggor där bad är tillåtet.
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 2020/847-4 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag
gällande att anlägga fler badbryggor vid Årstaviken samt se
över redan existerande
 SÖD 2020/847-4.1 Medborgarförslag SÖD 2020_847
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§ 14
Remiss av Motion om minskning av allmän
visstidsanställning i förskola och skola
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1291
SÖD 2020/1076

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservationer
Charlotte Lilja Pittuco (V) och Birgitta Sevefjord (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.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion om minskning av allmän visstidsanställning i förskola och
skola. Författarna till motionen att staden ska vara en bra
arbetsgivare med trygga anställningar och goda arbetsvillkor för alla
medarbetare. Vidare skriver motionärerna att det är förskolan och
skolan som har flest allmänna visstidsanställningar. I motionen
lyfter motionärerna stadens handlingsplan för att förbättra
arbetssituationen för förskollärare och barnskötare och slutrapporten
som kom under våren 2019. Motionärerna vill koppla samma
åtgärdsförslag i slutrapporten med arbetet för trygga anställningar.
Förvaltningen anser att trygga anställningar och goda arbetsvillkor
för alla medarbetare är viktigt. Inom förvaltningens förskolor pågår
ett medvetet arbete för att minska de allmänna
visstidsanställningarna för alla personalgrupper. Förvaltningen ser
att det finns en utmaning att hitta en bra nivå i
förskoleverksamheterna kopplat till grundbemanningen och det
varierande antalet barn under ett verksamhetsår. Av den
anledningen, anser förvaltningen, att det behöver finnas ett lokalt
utrymme att använda anställningsformen allmän visstidsanställning.
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Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (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 2020/1076-2 Tjänsteutlåtande Remiss av Motion om
minskning av allmän visstidsanställning i förskola och skola
 SÖD 2020/1076-1.1 Motion om minskning av allmän
visstidsanställning i förskola och skola
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§ 15
Remiss av Promemoria - Efterlevandestöd för barn som
får vård eller boende bekostat av det allmänna
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/1659
SÖD 2020/1209

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat Socialdepartementets promemoria
”Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det
allmänna” till Södermalms stadsdelsnämnd. I promemorian lämnar
Socialdepartementet förslag om att efterlevandestöd inte ska lämnas
för barn eller unga som får vård eller boende som bekostas av det
allmänna. Förslaget innebär att bestämmelserna motsvarar vad som
gäller för underhållsstöd till barn och unga i motsvarande
situationer. Nuvarande bestämmelser för efterlevandestödet har
inneburit en mer förmånlig tillämpning än motsvarande
bestämmelser för underhållsstöd. I promemorian konstateras att
denna effekt inte har varit lagstiftarens avsikt.
Ändringen påverkar inte det enskilda barnet eller den unge eftersom
dessa får sin omsorg och försörjning tillgodosedd av socialtjänsten
och efterlevandestödet är därmed inte nödvändigt för att tillgodose
deras grundläggande behov.
Förvaltningen delar utredningens förslag att reglerna om
efterlevandestöd till barn, när de får vård eller bor i familjehem,
stödboende eller HVB-hem inom socialtjänsten, ska anpassas till
reglerna om underhållsstöd. Eftersom det rör sig om förhållandevis
få barn i hela landet som kan beröras av regeländringen bedöms
detta inte få några ekonomiska konsekvenser för en enskild
kommun.
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.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/1209-2 Tjänsteutlåtande Remiss av Promemoria Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat
av det allmänna
 SÖD 2020/1209-2.1 Bilaga - Promemoria
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§ 16
Remiss serveringstillstånd, Falafelbaren, Hornsgatan 39
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-7999/2020
SÖD 2020/1197

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Falafelbaren, Hornsgatan 39, måndag till
söndag kl 11.00 till 22.00 till 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 Falafelbaren, Hornsgatan 39.
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 2020/1197-2 Tjänsteutlåtande Remiss
serveringstillstånd, Falafelbaren, Hornsgatan 39
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§ 17
Remiss serveringstillstånd, Babel Bazaar,
Långholmsgatan 27
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-8054/2020
SÖD 2020/1203

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Babel Bazaar, Långholmsgatan 27, 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
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 Babel Bazaar, Långholmsgatan
27. 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 2020/1203-2 Tjänsteutlåtande Remiss
serveringstillstånd, Babel Bazaar, Långholmsgatan 27
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§ 18
Remiss serveringstillstånd, Restaurang Fåtöljen,
Hornsgatan 55
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-9394/2019
SÖD 2020/1224

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Fåtöljen, Hornsgatan 55, måndag till söndag
kl 11.00 till 01.00 till 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 Fåtöljen, Hornsgatan 55.
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 2020/1224-2 Tjänsteutlåtande Remiss
serveringstillstånd, Restaurang Fåtöljen, Hornsgatan 55
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§ 19
Anmälan av delegationsbeslut
SÖD 2021/29

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







Anmälan om Lex Sarah avseende verksamheter i egen regi
(dnr SÖD 2021/61)
Anmälan om Lex Sarah avseende verksamheter i enskild
regi (dnr SÖD 2021/62)
Tilläggsavtal med ArkivIT: Konsultkompetens arkiv och
registratur, arkivarier (dnr SÖD 2020/1230)
Tilläggsavtal med ArkivIT: Konsultkompetens arkiv och
registratur, registrator, februari-mars 2021 (dnr SÖD
2020/1231)
Tilläggsavtal med Veolia för rapportering av farligt avfall,
m.m. (dnr SÖD 2020/1232)
Nyanställda kvartal 4, 2020 (dnr SÖD 2020/361)
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§ 20
Anmälan av protokoll från sociala delegationen
SÖD 2021/28

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollen.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 5 januari, 8
januari och 26 januari 2021 anmäls vid sammanträdet.
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§ 21
Anmälan av protokoll från pensionärsrådet
SÖD 2021/25

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från rådets sammanträde den 18 januari 2021 anmäls.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/25-1 Protokoll pensionärsrådet 2021-01-18
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§ 22
Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
SÖD 2021/26

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från rådets sammanträde den 19 januari 2021 anmäls.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/26-1 Protokoll rådet för funktionshinderfrågor
2021-01-19
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§ 23
Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen
SÖD 2021/27

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollen.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträden den 11 januari
och den 18 januari 2021 anmäls.
Anteckning
Anders Göransson (S) framför att nämnden bör få ta del av
förvaltningsgruppens protokoll tidigare än vad som skett inför
denna nämnd, för att kunna tillgodogöra sig de fackliga
organisationernas synpunkter.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/27-1 Protokoll förvaltningsgruppen 11 januari
2021 - samverkan VP 2021
 SÖD 2021/27-2 Protokoll förvaltningsgruppen 18 januari
2021
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§ 24
Information från förvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen hade ingen information att ge.
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§ 25
Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor.
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§ 26
Skrivelse från (S) och (V) om digitala verksamhetsbesök
SÖD 2021/89

Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Anders Göransson m.fl. (S) och Charlotte Lilja Pittuco
m.fl. (V) väcker ett ärende genom en skrivelse om digitala
verksamhetsbesök. Även ersättare Antonia Simon (Fi) står
bakom skrivelsen.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
bereda ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens
förslag.

