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§1
Val av justerare och dag för justering
Beslut
Stadsdelsnämnden utser Charlotte Lilja Pittuco (V) att tillsammans
med ordföranden Christoffer Järkeborn (M) justera protokollet den
1 juni 2021.
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§2
Fastställande av dagordning
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer föredragningslistan med följande
tillägg:
Skrivelse från S, V och Fi om meddelarskydd inom äldreomsorgen
Skrivelse från S, V och Fi om avgifter för förskola och inkasso
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§3
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess.
SÖD 2021/509
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§4
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess.
SÖD 2021/368
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§5
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess.
SÖD 2021/506

Protokoll nr 6/2021
Sida 9 (72)
2021-05-27

Södermalms stadsdelsnämnd

§6
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess.
SÖD 2021/507
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§7
Tertialrapport 1 2021 för Södermalms stadsdelsnämnd
(T1)
SÖD 2021/472

Beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1,
inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och
stadens revisorer.

2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderat
förändrat förväntat resultat under nämndmål 1.2.1 och nya
årsmål på indikatorer under kommunfullmäktiges mål för
verksamhetsområdena 1.4, 1.5 och 2.4.
3. Nämnden begär budgetjustering om 5,0 mnkr avseende
ökade utgifter för inventarier och maskiner.
4. Nämnden begär budgetjustering om 8,8 mnkr till följd av
merutgifter för arkeologiska utgrävningar i samband med
nyanläggning av parkyta i kvarteret Rosendal mindre.
5. Nämnden begär budgetjustering om 0,8 mnkr för ökade
utgifter i samband med renoveringen av Lugnets terrass.
6. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Reservationer
Anders Göransson (S) och Magnus Nilsson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Christina Wallmark (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag (bilaga).
Särskilda uttalanden
Christoffer Järkeborn (M), Filip Solsjö (M), Harald Eriksson (M),
Anders Karlsson (M), Anne-Lie Elfvén (L), Magnus Palm (MP) och
Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt uttalande från
majoriteten (bilaga).
Birgitta Sevefjord (V) och Charlotte Lilja Pittuco (V) lämnar ett
särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bilaga).
Ersättaryttrande
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Antonia Simon (Fi) lämnar ett eget ersättaryttrande
från Feministiskt initiativ (bilaga).
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Sammanfattning av ärendet
Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande. Förvaltningen
gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål
kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att
samtliga tolv mål för verksamhetsområdet som är kopplade till
inriktningsmålen bedöms uppfyllas och samtliga 27 nämndmål
bedöms uppfyllas. Tertialrapport 1 med helårsprognos visar på ett
överskott om 60,0 mnkr efter resultatöverföring. Denna bedömning
har beaktat ekonomiska effekter av Covid-19-pandemin.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Anders Göransson (S) och Magnus Nilsson (S) föreslår att nämnden
beslutar enligt Socialdemokraternas förslag (bilaga).
Christina Wallmark (SD) föreslår att nämnden beslutar enligt
Sverigedemokraternas förslag (bilaga).

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut förvaltningens förslag, Socialdemokraternas förslag och
Sverigedemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/472-2 §7 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Tertialrapport 1 2021 för Södermalms
stadsdelsnämnd (T1)

Bilaga § 7 SU Majoriteten
Sida 13 (72)

Södermalms stadsdelsnämnd
2021-05-27
Ärende 7 – Tertialrapport 1

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

Särskilt uttalande
På Södermalm bor över 130 000 invånare och stadsdelsnämnden bedriver verksamhet som är
viktig för invånarnas vardag och för att människor ska få en god livskvalité. Vi behöver
ständigt fortsätta utveckla vår verksamhet och hela tiden arbeta för att skapa så välfungerande
tjänster som möjligt där skattebetalarnas pengar används på ett effektivt, transparent och
klimatvänligt sätt.
Vi befinner oss fortfarande i en extraordinär situation på grund av Covid-19 även om vi börjar
se ljuset i tunneln och allt fler stockholmare har fått vaccin. Den pågående pandemin påverkar
oss alla och inte minst vår verksamhet på Södermalm. Ett omfattande anpassnings- och
förändringsarbete görs och har gjorts inom hela vår verksamhet, inte minst inom
äldreomsorgen för att skydda våra äldre och samtidigt se till att de har en bra tillvaro. Idag har
vi kontroll på läget i stadsdelen. Många medarbetare har gjort ett helt fantastiskt arbete under
det senaste året.
Det är positivt att förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål
kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga tolv mål för
verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålen bedöms uppfyllas och samtliga 27
nämndmål bedöms uppfyllas.
Det är också positivt att vi har en så god ekonomi i stadsdelsnämnden. På kort sikt ser vi att
ekonomin i stadsdelsnämnden är under kontroll och vi ser ut att göra överskott även detta år.
Förvaltningen prognostiserar ett överskott för 2021 på 60 miljoner kronor efter
resultatöverföring. Det hjälper oss att skapa ”krockkuddar” och det gör också att vi är
förberedda om vi exempelvis skulle få ökade kostnader inom äldreomsorgen eller när det
gäller försörjningsstöd. Det är svårare än normalt att prognostisera ekonomin.
Vi är dock oroade över vad pandemin kommer att orsaka för långsiktigt ökade kostnader för
exempelvis försörjningsstöd och vikande skatteintäkter när vi nu ser att arbetslösheten har
ökat i Stockholm. Ekonomin i Stockholm har drabbats hårt av pandemin även om många
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företag ställt om och klarat sig bra, bostadspriserna går upp och många av våra invånare har
en fortsatt god ekonomi. Pandemin kan ha inneburit ännu större klassklyftor i samhället. Där
de som har det bra fått det ännu bättre – de som äger sitt boende och har trygga anställningar.
Medan de som redan hade det kämpigt tidigare har fått det sämre. Detta kommer vi i
majoriteten fokusera än mer på framöver.
Stora insatser krävs för att nå klimatmålen och det är bra att miljö- och klimatfrågorna blir
alltmer närvarande i stadsdelens verksamhet. Arbetet med klimatanpassning fortsätter och
även flera olika initiativ för att främja den biologiska mångfalden. Exempel på detta är val av
växtmaterial med goda egenskaper för pollinerare och anläggning av fler växtbäddar med
biokol. Utplacering av nya insektshotell förbättrar förutsättningarna för våra pollinatörer och
är samtidigt ett bra sätt att synliggöra och skapa intresse för frågan.
Vi är glada över att vi nu har en uppföljning av klimatpåverkan från upphandlade livsmedel
och måltider på plats, detta är en viktig utgångspunkt i arbetet med att minska påverkan
ytterligare. Positivt är också att vi nu ser ut att nå årets mål för ekologisk mat och redan idag
ligger vi bra till i staden.
Södermalm är en trygg stadsdel för den stora majoriteten av oss som bor här. Samtidigt
upplever för många barn, unga och äldre otrygghet. Med en yngre befolkning i delar av
stadsdelsområdet kommer nya utmaningar som behöver nya lösningar. Vi gör därför viktiga
satsningar under 2021. Bland dessa är en kraftfull prioritering av allvarssamtal inom 48
timmar med ungdomar som begått brott, fortsatt arbete med platssamverkan, ökat antal
fältassistenter och systematiserat samarbete med nattvandrare. Vi gör en särskild satsning på
300 000 kronor till trygghetsskapande åtgärder i samarbete mellan Söderandan och
civilsamhället, samt en satsning på 300 000 kronor på inkluderande utomhusaktiviteter.
Södermalm är en av Stockholms mest livfulla och roliga stadsdelar. Vi har många caféer och
restauranger, många öppna aktiviteter och vi som bor i stadsdelen gillar att mötas. Södermalm
har blivit tråkigare under pandemin. Det pågår ett arbete i staden nu med återstarten av
Stockholm efter pandemin och vi arbetar med vad vi kan göra i stadsdelen för att återskapa
det fantastiska och myllrande Södermalm som vi så gärna vill se i vår stadsdel.
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2021-05-27
Ärende 7
Tertialrapport 1, 2021
Dnr: SÖD 2021/472
Antonia Simon (Fi)

Ersättaryttrande
Det senaste året har präglats av pandemin, och det gäller även årets första period. Det är
naturligtvis tydligt i tertialrapporten. Smittspridningen sjunker, men det är fortsatt ett
ansträngt läge inom stadsdelens verksamheter. Våra medarbetare gör ett otroligt arbete för
att hålla igång stadsdelens verksamheter. Det är fortfarande ovisst hur samhället kommer att
påverkas långsiktigt. Därför krävs också en beredskap som kan möta de behov som kan
komma att uppstå framöver.
Det är positivt att läsa i tertialrapporten att verksamheter börjar med att kunna bedriva
aktiviteter på exempelvis vård- och omsorgsboenden utomhus under coronasäkra
förhållanden, att förskolorna har utvecklat sätt att möta nya och befintliga familjer - utomhus
eller digitalt och att viktiga verksamheter hålls igång under dessa fortsatt speciella
förhållanden.
Pandemin har satt välförtjänt ljus på arbetsvillkoren inom välfärden. Andelen tim- och
deltidsanställda inom äldreomsorgen liksom inom barnomsorgen måste minska. Sedan
tidigare har indikatorer om deltidsanställningar tagits bort av den grönblå styret, samt att
staden för ett år sedan sänkte målen om fasta anställningar. Något går på tvärs med målen
om att vara stadsdelen ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Arbetslösheten är fortsatt hög. Liksom förvaltningen påpekar i sin rapport, har pandemin
missgynnat de redan mest utsatta grupperna i samhället; nyanlända, kvinnor som står långt
från arbetsmarknaden, unga vuxna och personer med funktionsnedsättning. Därför är det
märkligt att målen “vuxna försörjer sig själva” och “Nyanlända etablerar sig på
arbetsmarknad, bostadsmarknad och i samhällslivet” anses som uppfyllda. Är de satta
målen för låga och otydligt formulerade? Vi i Feministiskt initiativ anser att det är viktigt att
framför allt kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer in i sysselsättning. Det är
positivt att stadsdelsmammorna spelar en viktig roll i det uppsökande och vägledande
arbetet. Vi vill se en större satsning på det.
Det är påtagligt att barns tillgång till en meningsfull kultur och fritid drabbas hårt under
pandemin. När samhället väl nu börjar öppna upp har vi en stor skuld till stadsdelens barn
och unga. Här handlar det om att förstärka det förebyggande arbetet som tillgången till
fritidsverksamhet. Sommarkolloverksamheten är en viktig verksamhet för alla barn och unga
ska få minnesvärda sommarlov. Det är positivt att en kultursamordnare kommer att
rekryteras inom kort för att ta sig an uppdraget att jobba med kolloverksamheten så att fler
barn kan nås och förhoppnings fler platser kan erbjudas. Förvaltningen informerade att fler
ansökningar har kommit in än tidigare och att det inte finns tillräckligt med platser. Det tycker
vi är tragiskt.
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Tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade vi för att öka platserna till
feriejobb till 1000 platser iställer för 645 (som sedan ändrades till 700). Även har inkom det
fler ansökningar än det finns platser. Fjärr- och distansundervisning har ersatt det fysiska
klassrummet. Den sociala interaktionen med både lärare och klasskompisar sker via en
skärm. Utöver det tillkommer det pressade läge som uppstått på arbetsmarknaden på grund
av pandemin vilket gör det svårare än vanligt för ungdomar att få sommarjobb. Det är
viktigare än något annat år att vi satsar på våra ungdomar och deras framtid. Därför tycker vi
att det ska göras en extra satsning på feriejobb så att fler ungdomar på Södermalm kan ges
möjlighet att växa och känna att de bidrar. Rädda Barnen lyfte i sin senaste rapport att
många är oroliga för att de inte lär sig tillräckligt av distansundervisningen. Många mår också
dåligt av inställda fritidsaktiviteter. Antalet unga som söker sig till ungdomsmottagningar på
grund av psykisk ohälsa har ökat.
Vi vill därför att tillsättningen av ett ungdomsråd sker så omgående som möjligt. Vi menar
inte att det är lösningen men att ungas perspektiv på frågor som rör ungdomar och unga
vuxna är avgörande i detta arbete. Pandemiläget ska inte stå i vägen för detta så att
processen dröjer ännu längre.
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har ökat under pandemins gång. Det är
glädjande att projektet IGOR har startats som ett samarbete mellan polisen och
socialtjänsten. Vi kommer givetvis följa det arbetet noga. Här saknar vi en tydligare indikator
i tertialrapporten för att följa upp arbetet mer konkret.
Återigen påminns vi om vikten av att socialtjänsten har goda grundförutsättningar att bedriva
ett kvalitetssäkert arbete för att ge kvinnor och barn skydd och stöd, samt möta ett eventuellt
ökat skyddsbehov.
I tertialrapporten nämns vidare att det finn planer om att öppna en gemensam familjecentral i
samverkan med innerstadsstadsdelarna och Region Stockholm, vilket skulle vara ett viktigt
initiativ för att arbeta förebyggande samt ha en nära kontakt med familjerna. Det förslaget
välkomnar vi och hoppas på att det ska omsättas snart.
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2020-05-27
Ärende 7
Tertialrapport Tertial 1 2021
för Södermalms
stadsdelsnämnd
Anders Göransson m.fl. S
Förslag till beslut
Att ge förvaltningen i uppdrag att göra ett omtag vad gäller LSS-boendet i
Persikan.
1. När det gäller själva tertialrapporten konstaterar vi att den dels ska behandla hur
nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året,
dels det ekonomiska utfallet och en prognos över den framtida utvecklingen under
resten av året. D.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten
bedrivit under årets fyra första månader utifrån sina målsättningar.
Det är viktigt att konstatera att det som ska utvärderas är hur utvecklingen blivit i
förhållande till målen för den borgerliga politiken. Vi Socialdemokrater hade
andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom
vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en högre kvalitet på de
tjänster som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.
Det är en svår tid att utvärdera. Stora delar av verksamheten är inställd eller satt
på undantag. Kombinationen stort statligt stöd och minskad efterfrågan på vårdoch omsorgsboende har skapat en urstark ekonomi. Vi kan dock konstatera att det
här är ett fint stadsdelsområde med mycket goda förutsättningar i grunden.
2. Vi beslutade om Boendeplan för särskilt boende för personer med
funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2021–2031 på marsnämnden. I den
konstaterade stadsdelsförvaltningarna i innerstaden att det blir ”…mycket svårt att
möta behovet utan att antingen placera utanför LOV och/eller utanför innerstadens
geografiska område.”
För målgruppen inom LSS övergår ansvaret för personen som flyttar till bostad
med särskild service till den stadsdel som bostaden ligger i. Det kan betyda att en
stadsdelsförvaltning med nybyggda gruppbostäder övertar kostnader från andra
stadsdelsförvaltningar som de inte blir kompenserade för genom stadens
ersättningssystem. Det är bra att staden avser att förändra detta.
Givet detta vill vi ha en fördjupad prövning vad gäller byggandet av
gruppbostäder i Persikan. Det är en chans – kommer aldrig åter.
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3. De boende på Vintertullen är en del av Sveriges framtid. Lyckas vi med
integrationen kommer de bli en stor tillgång. Det var utgångspunkten när vi
bidrog till att boendet startade för fem år sedan. När vi startade en
introduktionsförskola i Barnängen, när barnen sen integrerades i omkringliggande
skolor och där vi sen startade upp pilotprojektet under förra mandatperioden. Den
nuvarande majoriteten har fortsatt med det arbetet på ett bra sätt.
När det nu är det dags för de familjer som kom att flytta ut är det viktigt att vi
säkerställer att de barn som ingår i dessa familjer inte kommer i kläm i processen.
Detsamma gäller de som vräks från sin lägenhet. Ett bra boende är grunden för ett
bra liv.
4. Med ett mål om En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
borde vi problematisera de digitala inköpen inom hemtjänsten. Det innebär att du
som medborgare i dagsläget kan välja mellan Mathem. En utförare med ett
sortiment som är mer begränsat än våra lokala handlare både vad gäller utbud och
pris. Lösningen leder dessutom till att vi gynnar en extern aktör på bekostnad av
Södermalms lokala näringsliv. Med ett ökat antal lastbilstransporter från
centrallagret i Bromma som följd. Vi tycker det finns all anledning att fundera
över den här utvecklingen. Och då har vi inte räknat på värdet att själv få gå i
butiken och klämma på frukten.
Några korta nedslag. Arbetet fortsätter.
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Södermalms stadsdelsnämnd
2021-05-27
Dnr SÖD 2021/472
Ärende 7
Christina Wallmark (SD)
Ulf Wester (SD)

Tertialrapport Tertial 1 2021 för
Södermalms stadsdelsnämnd
Förslag till beslut
1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut
Därutöver vill vi anföra följande:
Verksamhetsåret har liksom det förra, präglats av pågående pandemi.
Överlag är Södermalm en välmående stadsdel som förvaltningen sköter på ett effektivt sätt. Vi har
tillgång till både små och stora parkområden som sköts väl utom vad det gäller sophanteringen, vilken
borde kunna åtgärdas utan några större investeringar. Klotter är ett problem här, liksom i andra
stadsdelar. Rekreationsytorna är många, liksom utbudet av fritidsaktiviteter. Även tryggheten upplevs
som bra, även om det finns områden som är problematiska i trygghetssynpunkt som Fatbursparken och
området runt Björns trädgård. Stadsdelens skolor är välfungerande, men det finns ett stort behov av
fler platser. För att möta de ökande behoven kommer Tullgårdsskolan att byggas ut och en ny skola för
gymnasieelever byggas på Tullgårdsgatan. Att den våldsbejakande extremismen uppmärksammats med
ett eget handlingsprogram är positivt även om vi anser att insatserna är långt ifrån tillräckliga.
Vi vill rikta särskild uppmärksamhet på hur stadsdelen hanterar det faktum att Södermalm har tagit
emot överlägset flest nyanlända av alla stadsdelar. Sverigedemokraterna har vid tidigare tillfällen genom
frågor till förvaltningen försökt skapa sig en bild om hur det ser ut och vad vi kan förvänta oss i framtiden
av detta faktum. Tyvärr har förvaltningens svar inte gett någon större klarhet, inte heller kastar denna
rapport något ljus över de faktiska förhållandena. Uppfattningen är dock när man läser rapporten är att
situationen är allt annat än tillfredställande.
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Under punkten 1.1.1, ”Vuxna försörjer sig själva” framgår det att 17 personer var i arbetsträning under
perioden. Det framgår dock inte hur stor andel dessa 17 personer är av samtliga arbetslösa. 4 personer
anges som självförsörjande efter avslutad arbetsträning, men det nämns inte om erhållet arbete är på
den öppna arbetsmarknaden eller skattesubventionerat. Därmed anses målet vara uppfyllt. Det är
anmärkningsvärt att målet är så lågt satt att när så få som 4 av 17 uppfyller målen renderar målet som
uppfyllt. Någon statistik över utvecklingen av antal medborgare som inte är självförsörjande återfinns
inte i rapporten. I synnerhet anser vi att situationen behöver beskrivas tydligare vad gäller
självförsörjning inom gruppen nyanlända och för personer som ej har varit självförsörjande mer än ett
år.
Punkt 1.1.2 ”Nyanlända etablerar sig på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i samhällslivet” anses
också uppfylla målen. I höstas fick vi till oss i nämnden att ca 30 nyanlända ”var i arbete”. Samtliga
arbeten var i äldrevården och skattefinansierade. Det framgick inte hur stor andel dessa 30 utgjorde av
det totala antalet nyanlända som var arbetsföra och arbetslösa, därför går det inte att utvärdera om det
är ett acceptabelt utfall.
I rapporten kan vi också läsa att det i april bodde 417 vuxna personer på Vintertullen fördelat på de 207
lägenheter. Vid årsskiftet bodde 75 hushåll i fastigheten vars hyresavtal upphör under 2021 och hittills
(30 april) har 16 hushåll flyttat. Någon statistik för det andra stora boendet i Tanto redovisas inte. Trots
att endast 16 hushåll av 75 har flyttat från Vintertullen under första tertialet och statistik saknas för
Tanto, anses att målet är nått. Bedömningen grundar sig i att förvaltningen utför de aktiviteter vars
avsikt är att minska arbetslösheten och ordna annat boende för dem vars tid löpt ut, inte det faktiska
utfallet.
Vi ser oroande uppgifter över att det är väldigt få av de nyanlända som på två år lyckas med att etablera
sig i samhället och bli självförsörjande samt hur boendet finansieras efter flytt. Många nyanlända hushåll
har behov av kompletterande ekonomiskt bistånd p.g.a. höga boendekostnader, vilket inte är så konstigt
på en bostadsmarknad som Stockholms. Det är ett problem att barnfamiljer ska behöva flytta från det
ena tillfälliga boendet till det andra när tiden har löpt ut i anvisningsboendet eller i andrahandsboenden..
De nyanlända som inte beviljats etableringsersättning går vidare för handläggning i sin boendestadsdel.
Det gäller också den nyanlände som behöver stöd från Socialtjänsten efter etableringsperioden. Med
tanke på det stora antalet nyanlända, den höga arbetslösheten i gruppen samt den prekära
bostadssituationen som råder här på Södermalm riskerar det som nämns här ovan att skapa stora behov
av försörjningsstöd i närtid.
En person som inte försörjer sig själv behöver bli försörjd av någon annan. Enligt beräkningar från
Entreprenörskapsforum är det 700.000 personer i Sverige som inte är självförsörjande. Det motsvarar
en sjundedel av den vuxna befolkningen. Sverige har fått en underklass som kan kopplas till etnicitet på
grund av den ansvarslösa invandrings- och den verkningslösa integrationspolitiken. Denna situation är
inte hållbar i längden. Det minsta vi på stadsdelsnivå kan göra är att på ett tydligt sätt visa hur det ser
ut i vår stadsdel. Tyvärr saknas detta i rapporten.
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Södermalms stadsdelsnämnd
2021-05-27
Ärende 7
Tertialrapport 1 för
Södermalms stadsdelsnämnd
(T1)
Dnr SÖD 2021/472
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. V
Särskilt uttalande
Med anledning av tertialrapporten vill Vänsterpartiet göra följande medskick samt få frågor
besvarade.
Förvaltningen skriver i rapporten om integrationsprojektet i Vintertullen. Vi har följande
frågor att ställa för att förtydliga barnkonsekvensanalysen i de utflyttningar som görs och
kommer att göras.
Hur många av de hushåll som flyttar respektive flyttas ut har ansvar för minderåriga barn?
Hur många är de barnen?
Vad innebär ett genomgångsboende rent konkret? Är det tänkt att även barn ska flyttas till
genomgångsboenden? Hur länge är det tänkt att man kan bo i ett genomgångsboende, alltså
vilka möjligheter finns att ge förutsägbarhet angående människornas boende?
I vilken utsträckning är det möjligt för barnen att gå kvar i förskola respektive skola?
Vilken myndighet har både inblick och huvudansvar för konsekvenserna av omflyttningar av
barn från förvaltningens integrationsprojekt?
I rapporten behandlas även ett möjligt gruppboende i det nybyggda kvarteret Persikan. Den
ekonomiska kalkylen för hyran visar att den ligger för högt och därmed har förvaltningen
tackat nej till att ta gruppbostaden i bruk. Istället tittar man på att bygga om en annan lokal i
området.
I Boendeplanen för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och
SoL 2021–2031 som behandlades i vår nämnd i mars 2021 fokuseras på nybyggen som en del
i att säkra framtida boenden enligt prognos. Vi finner det därför väldigt oroande att nybyggen
byggs och finansieras på ett sätt att hyrorna blir omöjliga för den typ av boenden som behöver
säkras för medborgare i behov av särskilt stöd. Detta behöver adresseras så att intentionerna i
boendeplanen kan realiseras.
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§8
Medborgarförslag gällande att göra det enklare att lämna
ett medborgarförslag
Svar på medborgarförslag
SÖD 2021/371

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett förslag om att det ska bli
lättare att lämna medborgarförslag. Även om förvaltningen inte styr
över innehållet på den stadsövergripande webbsidan har
förvaltningen lyft frågan med stadens webbredaktion samt kommer
att förtydliga informationen om hur man lämnar medborgarförslag
på sin sida på Facebook.
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 2021/371-6 §8 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Medborgarförslag gällande att göra det
enklare att lämna ett medborgarförslag
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§9
Medborgarförslag gällande att förbättra miljön kring
skridskobanan på Medborgarplatsen
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/1235

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Stadsdelsnämnden överlämnar den del av medborgarförslaget som
innebär att musik ska spelas vid isbanan på Medborgarplatsen till
trafiknämnden för vidare hantering.
Särskilt uttalande
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Charlotte Lilja Pittuco (V) och Birgitta Sevefjord (V)
lämnar ett gemensamt särskilt uttalande från Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet (bilaga).
Christoffer Järkeborn (M), Filip Solsjö (M), Harald Eriksson (M),
Anders Karlsson (M), Anne-Lie Elfvén (L), Magnus Palm (MP),
Lars Rottem Krangnes (C) samt Christina Wallmark (SD) ansluter
sig till det särskilda uttalandet från S och V.
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda uttalandet från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att förbättra miljön kring skridskobanan på Medborgarplatsen.
Förslagsställaren hänvisar till skridskobanan i Kungsträdgården, där
det både finns god belysning, i form av många lampor, samt att det
spelas musik för dem som åker skridskor.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det kan
bidra till att göra Medborgarplatsen attraktivare och tryggare.
Vad gäller belysning vid isbanan har stadsdelsförvaltningen inom
ramen för platssamverkan tillfört isbanan fyra strålkastare som
belyser själva isbanan i olika mönster och färger. Åtgärden
genomfördes år 2019 i samverkan med trafikkontoret.
Till kommande vintersäsong 2021/2022 kommer även åtta mindre
julgranar med belysning att placeras ut på Medborgarplatsen, bland
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annat i anslutning till belysningsstolparna mellan isbanan och
Medborgarhuset. Åtgärden kommer enligt förvaltningen att bidra
till att öka trivseln i området vid isbanan.
Trafikkontoret, som ansvarar för belysningen vid bland annat
isbanan, bedömer att befintlig belysning är tillräcklig och meddelar
att det för närvarande inte finns några planer på ytterligare insatser
vid platsen.
Eftersom ansvaret för isbanan ligger hos trafiknämnden, föreslår
förvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar den del av
medborgarförslaget som innebär att musik ska spelas vid isbanan
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 2020/1235-8 §9 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Medborgarförslag gällande att förbättra
miljön kring skridskobanan på Medborgarplatsen
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Ärende 9
Medborgarförslag gällande att förbättra miljön kring skridskobanan på
Medborgarplatsen
Anders Göransson m.fl. S
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. V
Antonia Simon Fi
Särskilt uttalande
Vi ser positivt på medborgarförslaget om att förbättra miljön kring skridskobanan
på Medborgarplatsen. Förslaget avser vinter- och sommartid. Med enkla medel
skulle det öka trivseln på torget generellt. Vi ser därför gärna att förvaltningen
följer upp förslaget i samarbete med Trafiknämnden och tar upp de delar av
förslaget som åligger stadsdelsnämnden.
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§ 10
Medborgarförslag gällande upprustning av parken mellan
Bergsunds strand 23 och 25
Svar på medborgarförslag
SÖD 2021/8

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
upprustning av parken mellan Bergsunds Strand 23 och 25.
Förslaget går kortfattat ut på att en liten lekplats för mindre barn
anläggs i parken.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är fint utformat
med ambitionen att skapa en ny träffpunkt för barn och deras
vårdnadshavare i närområdet.
Förvaltning konstaterar att förslaget inte är förenligt med
inriktningen i Parkplan Södermalm som beslutades 2019.
Med anledning av att parken är omgiven av bostäder anser
förvaltningen även att det inte är lämpligt att anlägga en lekplats i
parken. Närheten till intilliggande bostäder skulle enligt
förvaltningen innebära stor risk för störning för de som har sina
bostäder ut mot parken.
Förvaltningen anser vidare att redan befintliga lekplatser inom
stadsdelsområdet ska prioriteras vad gäller reinvesterings- och
investeringsåtgärder innan nya lekplatser anläggs inom
stadsdelsområdet.
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 2021/8-6 §10 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Medborgarförslag gällande upprustning av
parken mellan Bergsunds strand 23 och 25
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§ 11
Medborgarförslag gällande att inrätta en eller flera
fontäner på centrala platser i Stockholms vatten
Svar på medborgarförslag
SÖD 2021/10

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till Stockholm
Konst för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att inrätta en eller flera fontäner på centrala platser i Stockholms
vatten. Enligt förslagsställaren vore den mest passande placeringen
vara i vattnet utanför Strömparterren eller mellan Strömparterren
och Strömbron. Alternativa placeringar av en fontän uppges vara
vid Slussen, utanför Munkbron, eller utanför Stadshuset.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är trevligt ur ett
estetiskt hänseende om en placering som är lämplig utifrån bland
annat båttrafiksynpunkt kan hittas. Förvaltningen ser utmaningar
med de platser som föreslås, men anser att förslaget är positivt och
värt att utreda vidare.
Ansvaret för stadens fontändammar, med undantag för konstnärlig
utsmyckning, ligger hos trafiknämnden. Ansvaret för eventuella
fontäner i stadens vatten är däremot i dagsläget inte helt klarlagt.
Vid kontakt med Stockholm Konst, som är en del av
kulturförvaltningen, framkommer dock att förslaget kan betraktas
som konstnärlig utsmyckning på allmän plats. Ansvaret för
konstnärlig utsmyckning i staden ligger hos Stockholm Konst.
Förvaltningen föreslår med anledning av redogörelsen ovan att
stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till Stockholm
Konst för vidare hantering.
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 2021/10-6 §11 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Medborgarförslag gällande att inrätta en
eller flera fontäner på centrala platser i Stockholms vatten

Södermalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 6/2021
Sida 30 (72)
2021-05-27

§ 12
Medborgarförslag om att återställa murkrönet på
Prästgatan
Svar på medborgarförslag
SÖD 2021/3

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
återställa murkrönet på Prästgatan i Gamla stan. I förslaget beskrivs
att det försvunna koppartaket till muren vid Junotäppan ersattes
med en provisorisk lagning som sitter kvar än i dag. Enligt
förslagsställaren ser denna lagning tråkig och tillfällig ut och uppger
även att stora sjok av rappningen lossnat från delar av själva muren.
Förslagsställaren anser att det är hög tid att ersätta den provisoriska
lagningen med en permanent lösning.
Stadsdelsförvaltningen är medveten om att muren i Junotäppan ut
mot Prästgatan är i behov av ett nytt permanent murtak och att delar
av murens ytskikt måste lagas.
Förvaltningen kommer under innevarande år, 2021, ta reda på
kostnaderna att tillföra muren ett plåttak samt laga murens ytskikt.
Utifrån kostnadens storlek kan förvaltningen ta ställning till om
åtgärderna kan genomföras under innevarande år med hjälp av
driftmedel eller om investeringsmedel behöver tillskjutas. I det
fallet att investeringsmedel måste användas, kan åtgärderna inte
genomföras förrän under nästa år, 2022.
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 2021/3-6 §12 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Medborgarförslag om att återställa
murkrönet på Prästgatan
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§ 13
Medborgarförslag gällande badtrappa på badbryggan vid
Reimersholme
Svar på medborgarförslag
SÖD 2021/57

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
badtrappa på badbryggan vid Reimersholme. Enligt
förslagsställaren är det många barn och unga som nyttjar bryggan på
den södra delen av ön för bad men uppger att även äldre personer
vill kunna använda bryggan. Förslagsställaren önskar, tillsammans
med andra seniorer i området, att bryggan förses med en enkel
badtrappa med ett räcke på ena sidan, likt den badtrappa som finns
vid Långholmens strandbad.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då förslaget
ökar vistelsevärden på platser vid vattnet. Förvaltningen konstaterar
dock att det råder badförbud vid den aktuella bryggan, eftersom
vattenområdet här är klassat som hamnområde. Förvaltningen kan
med anledning av detta inte genomföra åtgärder som uppmuntrar
och underlättar för bad från bryggan.
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 den i medborgarförslaget aktuella
bryggan under 2019. Dessutom har förvaltningen under förra året,
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 förra
året har förvaltningen även tagit över ansvaret för en ny träbrygga,
tillgänglig för allmänheten, vid den västra delen av Anders
Reimersväg på Reimersholme från idrottsförvaltningen.
Förvaltningen är medveten om att det finns ett stort önskemål om
att få tillgång till fler badplatser inom stadsdelsområdet.
Förvaltningen deltar därför i arbetet med framtagandet av en
handlingsplan för inrättande av fler badplatser i staden. Arbetet leds
av miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
idrottsnämnden, trafiknämnden och exploateringsnämnden.
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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 2021/57-9 §13 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Medborgarförslag gällande badtrappa på
badbryggan vid Reimersholme
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§ 14
Medborgarförslag gällande att ersätta bollplanen vid
parken Sockerskålen med padelbana
Svar på medborgarförslag
SÖD 2021/64

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att ersätta bollplanen vid parken Sockerskålen med padelbana. I
förslaget beskrivs att bollplanen till största delen inte används.
Planen har, enligt förslagsställaren, samma mått som en padelbana
och skulle vid en ombyggnation komma till stor användning.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget i grunden är ett
positivt förslag då det skulle innebära en utveckling av
spontanidrotten på Södermalm och därmed främja folkhälsan.
Stadsdelsnämnden har med anledning av två liknande
medborgarförslag, dnr SÖD 2019/754 och dnr SÖD 2020/270 med
förslag att anlägga padelbanor på bollplanerna i Pålsundsparken och
på Reimersholme, i samband med nämndsammanträdena 2019-1119 respektive 2020-08-27 beslutat att det är värdefullt att bevara de
aktuella bollplanernas nuvarande funktion.
Stadsdelsförvaltningen anser att nämndens beslut även bör gälla för
bollplanen vid lekplatsen Sockerskålen. Det är enligt förvaltningen
värdefullt att planens mångfunktionella funktion bevaras vilket
innebär att den kan användas för olika aktiviteter, inte bara för
bollspel. Därutöver vill förvaltningen påtala att förslag om
padelbanor bör ställas till idrottsnämnden eftersom padelbanor är att
betrakta som idrottsanläggningar vilka ligger inom idrottsnämndens
ansvar.
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 2021/64-6 §14 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Medborgarförslag gällande att ersätta
bollplanen vid parken Sockerskålen med padelbana
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§ 15
Medborgarförslag gällande att utbilda alla medarbetare
inom socialtjänsten på Södermalm i neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF)
SÖD 2021/2

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande om
arbetssätt gällande utvärdering och utbildning som svar på
medborgarförslagen.
Reservationer
Birgitta Sevefjord (V) och Charlotte Lilja Pittuco (V) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) lämnar ett eget ersättaryttrande från
Feministiskt initiativ.

Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått två medborgarförslag. Det ena
gäller öppenhet och transparens i de utvärderingar som görs
inomsocialtjänsten. Det andra gäller ett förslag om att all personal
ska utbildas i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Skribenten lyfter relevanta frågor gällande behov av ökad kunskap,
kommunikation och transparens kopplat till systematiskt
kvalitetsarbete. En del i det kvalitetsarbetet är undersökningar i
form av utvärderingar som görs direkt till medborgare och andra
intressenter för att förstå deras uttalade behov, krav, önskemål och
förväntningar. Resultaten av undersökningarna är vägledande för
förvaltningens beslut och handlande i syfte att nå framgångsfaktorer
i verksamheten. Brukarundersökningar görs i vanliga fall minst en
gång per år. Då den rådande pandemin innebar ett flertal snabba och
drastiska förändringar i flera av verksamheterna, har vissa
undersökningar haft tillfälliga uppehåll medan andra har gjorts i
mindre omfattning under 2020.
Stadsdelsförvaltningen avser att utveckla den digitala
kommunikationen med målsättning att synliggöra resultaten på ett
sådant sätt så att det skapar mervärde för Södermalms medborgare
och andra intressenter. Förvaltningen välkomnar förslag på
ämnesområden där det kan finnas behov av kontinuerlig utbildning
för att säkerställa att god förståelse och kunskap finns. Ett viktigt
kunskapsområde är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som
Stockholms stad som arbetsgivare, ger kontinuerligt utbildning i.
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Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Charlotte Lilja Pittuco (V) och Birgitta Sevefjord (V) föreslår att
nämnden beslutar enligt Vänsterpartiets förslag (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/2-6 §15 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Medborgarförslag gällande att utbilda alla
medarbetare inom socialtjänsten på Södermalm i
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Bilaga § 15 & 16 – Ersättaryttrande Fi
Sida 38 (72)

Södermalms stadsdelsnämnd
2021-05-27
Ärende 15 & 16
Medborgarförslag gällande ändrad
form för utvärdering av socialtjänsten
på Södermalm / Medborgarförslag
gällande att utbilda alla medarbetare
inom socialtjänsten på Södermalm i
neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF)
Dnr SÖD 2021/1, SÖD 2021/2
Antonia Simon (Fi)
Ersättaryttrande
Vi på Feministiskt initiativ vill tacka skribenten för detta viktiga medborgarförslag. Skribenten
lyfter relevanta frågor kring kunskap, kommunikation och utvärdering kopplat till
socialtjänstens arbete.
Liksom förvaltningen nämner i sitt svar håller vi om att det är av stor vikt att personalen
kontinuerligt utbildas i dessa frågor för att säkerställa förståelse och goda förutsättningar för
ett likvärdigt bemötande. Vi saknar dock i förvaltningens svar de konkreta åtgärderna som
garanterar detta kvalitetsarbete. Exempelvis konkretisera om alla medarbetare på
Södermalms socialtjänst utbildas och hur ofta uppföljningar av dessa utbildningar sker.
I enlighet med skribenten till medborgarförslaget är det essentiellt att brukarundersökningar
kommuniceras på en bred front och att resultat och utvärderingar tillgängliggörs till stadens
och Södermalms medborgare. Det är positivt att förvaltningen gör egna undersökningar för
att kvalitetssäkra. Det är tråkigt att höra att svarsfrekvensen är låg. Vi vill skicka med
förvaltningen att ställa sig frågan varför den är låg och hur det kan åtgärdas. Ansvarig
verksamhet behöver kanske byta strategi och anpassa undersökningens utformning så att
fler vill svara. Det är viktigt med kontinuerliga uppföljningar - oavsett pandemi eller inte.
Pandemin har inneburit att många verksamheter har behövt att snabbt ställa om, det har
påverkat både medarbetare, brukare och anhöriga. I sådana drastiska lägen är det av ännu
större vikt att följa upp och ta in brukarnas synpunkter.

Bilaga § 15 – Förslag till beslut (V)
Sida 39 (72)

Södermalms stadsdelsnämnd
2021-05-27
Ärende 15
Medborgarförslag gällande att
utbilda alla medarbetare inom
socialtjänsten på Södermalm i
neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF)
Dnr. SÖD 2021/1, 2021/2
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. V
Förslag till beslut
- att socialtjänsten i enlighet med andan i medborgarförslaget genomlyser sin
verksamhet och ser över behovet av utbildning och annan kompetensutveckling inom
området NPF för alla medarbetare i socialtjänsten
- att därutöver anföra följande
Vi stödjer intentionen i medborgarförslaget som lyfter en viktig och aktuell fråga. Personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en stor och överrepresenterad grupp inom
alla verksamhetsområden hos socialtjänsten. Att personalen som handlägger ärenden och
möter människor som söker stöd har rätt utbildning är avgörande för att hjälpen ska göras
tillgänglig på samma sätt som för personer utan funktionsnedsättning. Det är också avgörande
för att hjälpen ska bli bra för den enskilda och kostnadseffektiv i längden.
Bristande kunskaper kan få till följd att personen och personens behov misstolkas och fel
insatser eller insatser som inte är tillräckliga sätts in.
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§ 16
Medborgarförslag gällande ändrad form för utvärdering
av socialtjänsten på Södermalm
Svar på medborgarförslag
SÖD 2021/1

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande om
arbetssätt gällande utvärdering och utbildning som svar på
medborgarförslagen.
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) lämnar ett eget ersättaryttrande från
Feministiskt initiativ.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått två medborgarförslag. Det ena
gäller öppenhet och transparens i de utvärderingar som görs inom
socialtjänsten. Det andra gäller ett förslag om att all personal ska
utbildas i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Skribenten lyfter relevanta frågor gällande behov av ökad kunskap,
kommunikation och transparens kopplat till systematiskt
kvalitetsarbete. En del i det kvalitetsarbetet är undersökningar i
form av utvärderingar som görs direkt till medborgare och andra
intressenter för att förstå deras uttalade behov, krav, önskemål och
förväntningar. Resultaten av undersökningarna är vägledande för
förvaltningens beslut och handlande i syfte att nå framgångsfaktorer
i verksamheten.
Brukarundersökningar görs i vanliga fall minst en gång per år. Då
den rådande pandemin innebar ett flertal snabba och drastiska
förändringar i flera av verksamheterna, har vissa undersökningar
haft tillfälliga uppehåll medan andra har gjorts i mindre omfattning
under 2020.
Stadsdelsförvaltningen avser att utveckla den digitala
kommunikationen med målsättning att synliggöra resultaten på ett
sådant sätt så att det skapar mervärde för Södermalms medborgare
och andra intressenter.
Förvaltningen välkomnar förslag på ämnesområden där det kan
finnas behov av kontinuerlig utbildning för att säkerställa att god
förståelse och kunskap finns. Ett viktigt kunskapsområde är
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Stockholms stad som
arbetsgivare, ger kontinuerligt utbildning i.
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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 2021/1-6 §16 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Medborgarförslag gällande ändrad form för
utvärdering av socialtjänsten på Södermalm

Bilaga § 15 & 16 – Ersättaryttrande Fi
Sida 42 (72)

Södermalms stadsdelsnämnd
2021-05-27
Ärende 15 & 16
Medborgarförslag gällande ändrad
form för utvärdering av socialtjänsten
på Södermalm / Medborgarförslag
gällande att utbilda alla medarbetare
inom socialtjänsten på Södermalm i
neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF)
Dnr SÖD 2021/1, SÖD 2021/2
Antonia Simon (Fi)
Ersättaryttrande
Vi på Feministiskt initiativ vill tacka skribenten för detta viktiga medborgarförslag. Skribenten
lyfter relevanta frågor kring kunskap, kommunikation och utvärdering kopplat till
socialtjänstens arbete.
Liksom förvaltningen nämner i sitt svar håller vi om att det är av stor vikt att personalen
kontinuerligt utbildas i dessa frågor för att säkerställa förståelse och goda förutsättningar för
ett likvärdigt bemötande. Vi saknar dock i förvaltningens svar de konkreta åtgärderna som
garanterar detta kvalitetsarbete. Exempelvis konkretisera om alla medarbetare på
Södermalms socialtjänst utbildas och hur ofta uppföljningar av dessa utbildningar sker.
I enlighet med skribenten till medborgarförslaget är det essentiellt att brukarundersökningar
kommuniceras på en bred front och att resultat och utvärderingar tillgängliggörs till stadens
och Södermalms medborgare. Det är positivt att förvaltningen gör egna undersökningar för
att kvalitetssäkra. Det är tråkigt att höra att svarsfrekvensen är låg. Vi vill skicka med
förvaltningen att ställa sig frågan varför den är låg och hur det kan åtgärdas. Ansvarig
verksamhet behöver kanske byta strategi och anpassa undersökningens utformning så att
fler vill svara. Det är viktigt med kontinuerliga uppföljningar - oavsett pandemi eller inte.
Pandemin har inneburit att många verksamheter har behövt att snabbt ställa om, det har
påverkat både medarbetare, brukare och anhöriga. I sådana drastiska lägen är det av ännu
större vikt att följa upp och ta in brukarnas synpunkter.
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§ 17
Inkomna medborgarförslag april 2021
Beslut om hantering
SÖD 2021/470

Beslut
Medborgarförslag gällande padelbana under Västerbron (SÖD
2021/434) lämnas till förvaltningen för beredning.
Medborgarförslag gällande att längs bussgatan Rosenlundsparken
installera väghinder som gör att bara bussar kan köra förbi (SÖD
2021/443) överlämnas till trafiknämnden.
Medborgarförslag gällande tröstande konst i det offentliga rummet
(SÖD 2021/467) överlämnas till Stockholm Konst.
Sammanfattning av ärendet
Under april månad 2021 har tre medborgarförslag lämnats in till
Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska
beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag
från förvaltningen.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/470-2 §17 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Inkomna medborgarförslag april 2021
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§ 18
Skrivelse från (V) med följdfrågor om boende- och
integrationsprojektet på Södermalm för nyanlända
Svar på skrivelse från Charlotte Lilja Pittuco med flera (V)
SÖD 2021/156

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått en skrivelse från Charlotte Lilja Pittuco med
flera (V). Skrivelsens författare önskar få svar på följdfrågor som
uppstod i samband med information om förvaltningens
integrationsprojekt. Frågorna besvaras i detta tjänsteutlåtande.
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 2021/156-3 §18 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Skrivelse från (V) med följdfrågor om
boende- och integrationsprojektet på Södermalm för
nyanlända
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§ 19
Remiss av Motion om en omläggning av cykelstråket på
Götgatan mellan Högbergsgatan och Sankt Paulsgatan
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2020/896
SÖD 2021/128

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Reservation
Christina Wallmark (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag (bilaga).

Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått en motion av Peter
Wallmark (SD) på remiss om en omläggning av cykelstråket på
Götgatan mellan Högbergsgatan och Sankt Paulsgatan.
I motionen framförs att Götgatan mellan Högbergsgatan och
Hornsgatan präglas av butiker, kaféer och restauranger och att de
två sistnämnda sommartid tar stora delar av trottoaren i anspråk.
Enligt motionens författare är detta ett trevligt inslag i gaturummet
men innebär samtidigt mindre plats för gående och cyklister vilket
kan ge upphov till farliga situationer. Med anledning av detta
framförs i motionen att cyklisterna bör ledas bort från den aktuella
sträckningen av Götgatan och att Repslagargatan skulle vara ett
lämpligt alternativ. Genom att leda om cykeltrafiken från den
aktuella delen av Götgatan skulle gatan inte bara göras säkrare för
gångtrafikanterna utan också innebära en bättre, säkrare och
snabbare väg för cyklisterna. Åtgärden skulle även innebära att mer
gatuyta kan användas för affärer, caféer och restauranger
sommartid.
Stadsdelsförvaltningen har stämt av motionens förslag med
trafikkontoret som informerar att det under 2017 genomfördes ett
antal enklare åtgärder för att förtydliga det parallella cykelstråket
via Sankt Paulsgatan, Repslagargatan och Högbergsgatan. Vidare
gavs trafiknämnden i budget 2017 uppdraget att genomföra en
utredning om förslag på permanent alternativ sträckning av
cykelstråket förbi Götgatsbacken. Utredning pågår och
trafikkontoret kommer att redovisa uppdraget för trafiknämnden.
Förvaltningen ser positivt på att trafikkontoret utreder möjligheten
att förtydliga det parallella cykelstråket via Sankt Paulsgatan,
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Repslagargatan och Högbergsgatan. Insatser som medför att
konflikter mellan cyklister, gående och näringsidkare minskar på
den aktuella delen av Götgatan är positivt.
Förvaltningen ser vidare positivt på motionens intention att
möjliggöra större ytor för näringsidkare, exempelvis uteserveringar.
Detta förutsätter dock att framkomlighet och säkerhet för trafikanter
längs stråket kan säkerställas.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Christina Wallmark (SD) föreslår att nämnden beslutar enligt
Sverigedemokraternas förslag (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och Sverigedemokraternas
förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/128-3 §19 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Remiss av Motion om en omläggning av
cykelstråket på Götgatan mellan Högbergsgatan och Sankt
Paulsgatan

Bilaga § 19 – Förslag till beslut SD
Sida 47 (72)

Södermalms stadsdelsnämnd
2021-05-27
Dnr SÖD 2021/128
Ärende 19
Christina Wallmark (SD)
Ulf Wester (SD)

Remiss av Motion om en omläggning av
cykelstråket på Götgatan mellan Högbergsgatan
och Sankt Paulsgatan
Förslag till beslut
1. Att bifalla motionen
Därutöver vill vi anföra följande:

Sverigedemokraterna tackar förvaltningen för svaret. Vi är glada över att ni delar vår syn på
problematiken och vårt förslag till lösning. Att leda om cykeltrafiken ger fördelar till alla berörda
näringsidkarna, gångtrafikanterna, staden och cyklisterna. Näringsidkarna får större försäljningsyta,
gångtrafikanterna får en större säkerhet, staden kan öka sina intäkter och cyklisterna kan hålla en högre
fart.
I pandemitider är det särskilt viktigt att verksamheter som till följd av denna lider av en pressad ekonomi
bereds möjlighet att få en chans till ökade intäkter genom att som exempel ges tillgång till en utökad
försäljningsyta i anslutning till sina verksamheter. Cyklarna däremot är mobila, och en annan
vägsträckning för dessa är väl motiverat för att undvika olyckor och konflikter.
Det är dock ett problem att en omläggning av trafiken som är så angelägen som denna, ska ta flera år att
genomföra.
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§ 20
Remiss av Betänkandet Boende på (o)lika villkor –
merkostnader i bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS
Svar på remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad
(KS 2021/553)
SÖD 2021/457

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet ”Boende på (o)lika
villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS” (SOU 2021:14) till stadsdelsnämnden.

Utredningens uppdrag har varit att se över reglerna och klargöra
rättsläget för boende med särskild service för vuxna enligt lagen om
särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) i syfte att den
enskilde inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende på grund
av sin funktionsnedsättning.

Utredningen föreslår en schabloniserad ersättning med
utgångspunkt från merkostnaderna för de nyttigheter som påverkar
bruksvärdet vid hyressättningen. Utredningen föreslår också att en
särskild satsning på ett investeringsstöd för att öka byggandet av
bostäder med särskild service enligt LSS kan bidra till faktiska
valmöjligheter. Även bostadstilläggets storlek bör på ett bättre sätt
anpassas till de faktiska hyrorna för dem som bor i en bostad med
särskild service för vuxna enligt LSS.

Förvaltningen är positiv till utredningens förslag och delar
bedömningen att det är bra att staten har ansvar för merkostnader
för personer som bor i en bostad med särskild service enligt LSS.
Förvaltningen ser också positivt på förslaget att införa ett särskilt
investeringsstöd för att öka byggandet av bostäder med särskild
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service enligt LSS. Förvaltningen bedömer att förslaget i sig inte
genererar kommunala ökade kostnader.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/457-4.2 §20 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Remiss av Betänkandet Boende på (o)lika
villkor - merkostnader i bostad med särskild service för
vuxna enligt LSS
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§ 21
Remiss om förslag till ändring genom tillägg för
detaljplan för del av Nya Östbergatunneln i stadsdelen
Södra Hammarbyhamnen, Ä-Dp 2020-03032
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
SÖD 2021/401

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har översänt för yttrande ett förslag till
ändring genom tillägg för detaljplan för del av Nya
Östbergatunneln. Nya Östbergatunneln är en dagvattenledning som
ska gå från Stockholm Vatten och Avfalls anläggning i Sickla, vid
Hammarbybacken, förbi Henriksdals reningsverk med ett utlopp i
Saltsjön. Syftet med Nya Östbergatunneln är bland annat att öka
kapaciteten och möjliggöra för underhåll av befintligt system för
dag- och spillvatten.

Stadsdelsförvaltningen ser positivt på planförslaget då den Nya
Östbergatunneln uppges utgör en del av lösningen för att förbättra
kapaciteten och avleda dagvatten samt minska risken för att
mängden orenat avloppsvatten breddas ut i Saltsjön och Hammarby
sjö vid skyfall.

Förvaltningen konstaterar att konsekvenser i samband med
byggskedet, som berör grundvatten, ytvatten, boendemiljö och
transportvägar, omhändertas i tillståndsansökan om
vattenverksamhet som är inskickad till mark- och miljödomstolen.
Inom de områden som berörs av planförslaget finns förskolan
Ekbacken på Vävare Johans gata 1-3 och ett stödboende på
Skeppsmäklargatan 25-29 som nämnden ansvarar för. I närheten av
berörda områden finns även förskolan Vågdalen på Vävare Johans
gatan 30 och ett stödboende på Skeppsmäkargatan 5-7.

Förvaltningen vill framföra att arbetsområdet i Hammarbyskogen
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ligger i nära anslutning till Sickla Park som är en del av
Nackareservatet. Vid val av bland annat transportväg för
borttransport av bergskross är det enligt förvaltningen viktigt att
naturresevarets värden inte påverkas negativt.
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 2021/401-6 §21 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Remiss om förslag till ändring genom tillägg
för detaljplan för del av Nya Östbergatunneln i stadsdelen
Södra Hammarbyhamnen, Ä-Dp 2020-03032
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§ 22
Remiss serveringstillstånd, Hernö Gin Bar, Hornsgatan 1
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-4229/2021
SÖD 2021/460

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för
restaurang Hernö Gin Bar, Hornsgatan 1 måndag till söndag kl.
11.00 till 01.00 till allmänheten i restaurangen.
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 Hernö Gin Bar, Hornsgatan 1.
Ansökan gäller servering i restaurang kl. 11.00 - 01.00.
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 2021/460-3 §22 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Remiss serveringstillstånd, Hernö Gin Bar,
Hornsgatan 1
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§ 23
Remiss serveringstillstånd, Mikkeller Södermalm,
Östgötagatan 33
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-3754/2021
SÖD 2021/382

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för
restaurang Mikkeller Södermalm, Östgötagatan 33 måndag till
söndag kl. 11.00 – 01.00 till allmänheten i restaurangen.
Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om serveringstillstånd
måndag till söndag kl. 11.00 – 01.00 till allmänheten i
uteserveringen men tillstyrker serveringstillstånd måndag till
söndag kl. 11.00 – 00.00.
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 Mikkeller Södermalm,
Östgötagatan 33. Förvaltningen avstyrker serveringstillstånd till kl.
01.00 i uteserveringen och har inget i övrigt 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 2021/382-3 §23 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Remiss serveringstillstånd, Mikkeller
Södermalm, Östgötagatan 33
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§ 24
Remiss serveringstillstånd, Tastory Hammarby,
Hammarbybacken 31
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-3804/2021
SÖD 2021/416

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för
restaurang Tastory Hammarby, Hammarbybacken 31 måndag till
söndag kl. 11.00 - 01.00 till allmänheten i restaurangen och kl.
11.00 - 22.00 i uteserveringen.
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 Tastory Hammarby,
Hammarbybacken 31. Ansökan gäller servering i restaurang kl.
11.00 - 01.00 och i uteservering kl. 11.00 - 22.00. 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 2021/416-3 §24 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Remiss serveringstillstånd, Tastory
Hammarby, Hammarbybacken 31

Södermalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 6/2021
Sida 56 (72)
2021-05-27

§ 25
Remiss Serveringstillstånd, Bistro Sommarstugan,
Ringvägen 142
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-4086/2021
SÖD 2021/439

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för
restaurang Bistro Sommarstugan, Ringvägen 142, måndag till
söndag kl. 11.00 – 23.00 till allmänheten i uteserveringen.
Beslutet justeras omedelbart.
Jäv
Anne-Lie Elfvén (L) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
ialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
serveringstillstånd för restaurang Bistro Sommarstugan, Ringvägen
142. 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 2021/439-3 §25 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Remiss Serveringstillstånd, Bistro
Sommarstugan, Ringvägen 142
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§ 26
Remiss serveringstillstånd, Lykke Parkeringen,
Bondegatan 21B
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-3389/2021
SÖD 2021/448

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för
restaurang Lykke Parkeringen, Bondegatan 21B, måndag till söndag
kl. 11.00 - 00.00 till allmänheten i restaurangen och måndag till
söndag kl. 11.00 - 22.00 till allmänheten i uteserveringen.
Beslutet justeras omedelbart.
Jäv
Anne-Lie Elfvén (L) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
ocialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
serveringstillstånd för restaurang Lykke Parkeringen, Bondegatan
21B. 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 2021/448-3 §26 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Remiss serveringstillstånd, Lykke
Parkeringen, Bondegatan 21B
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§ 27
Remiss serveringstillstånd, United Spaces Götgatan,
Götgatan 22A
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-3921/2021
SÖD 2021/442

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för
restaurang United Spaces Götgatan, Götgatan 22A måndag till
söndag kl. 11.00 – 00.00 till slutet sällskap i restaurangen.
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 United Spaces Götgatan, Götgatan
22A. Ansökan gäller servering till slutet sällskap kl. 11.00 – 00.00.
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 2021/442-3 §27 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Remiss serveringstillstånd, United Spaces
Götgatan, Götgatan 22A
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§ 28
Remiss serveringstillstånd, N´Yoi, Långholmsgatan 12
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-4117/2021
SÖD 2021/445

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för
restaurang N´Yoi, Långholmsgatan 12, måndag till söndag kl. 11.00
– 01.00 till allmänheten i restaurangen och måndag till söndag kl.
11.00 – 23.00 till allmänheten i uteserveringen.
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 N´Yoi, Långholmsgatan 12.
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 2021/445-3 §28 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Remiss serveringstillstånd, N´Yoi,
Långholmsgatan 12
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§ 29
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
gällande anmälan enligt lex Maria om allvarlig vårdskada
Anmälningsärende
SÖD 2021/415

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av ärendet.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/415-6 §29 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Beslut från Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) gällande anmälan enligt lex Maria om
allvarlig vårdskada
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§ 30
Rapportering av ej verkställda beslut inom SoL och LSS
kvartal 1 2021
SÖD 2021/471

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har för kvartal 1 2021 rapporterat 109
individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
avseende ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Sju rapporter var nya och avsåg gynnande beslut som för första
gången rapporterades till IVO som ej verkställda. 102 avsåg
återrapportering i ärenden som tidigare insänts till IVO. Merparten
av ej verkställda beslut återfinns inom äldreomsorgen.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/471-2 §30 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Rapportering av ej verkställda beslut inom
SoL och LSS kvartal 1 2021
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§ 31
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 11 maj 2021
anmäls.
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§ 32
Anmälan av delegationsbeslut
SÖD 2021/29

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Beslut fattade på delegation anmäls.
Tilläggsavtal med ArkivIT: Konsultkompetens arkiv och registratur,
arkivarier (dnr SÖD 2021/498)
Tilläggsavtal med ArkivIT: Konsultkompetens arkiv och registratur,
registrator, juli 2021 (dnr SÖD 2021/480)
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/29-8 §32 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Anmälan av delegationsbeslut
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§ 33
Protokoll pensionärsrådet 2021
SÖD 2021/25

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från rådets sammanträde den 17 maj 2021 anmäls.

Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/25-17 §33 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Protokoll pensionärsrådet 2021
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§ 34
Protokoll rådet för funktionshinderfrågor 2021
SÖD 2021/26

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från rådets sammanträde den 18 maj 2021 anmäls.

Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/26-14 §34 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Protokoll rådet för funktionshinderfrågor
2021
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§ 35
Protokoll förvaltningsgruppen 2021
SÖD 2021/27

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 17 maj
2021 anmäls.

Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/27-15 §35 den 27 maj 2021, Södermalms
stadsdelsnämnd Protokoll förvaltningsgruppen 2021
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§ 36
Information från förvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Ingen information presenterades från förvaltningen.
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Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
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§ 38
Skrivelse från S, V och Fi om meddelarskydd inom
äldreomsorgen
SÖD 2021/584
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Birgitta
Sevefjord (V) och Charlotte Lilja Pittuco (V) väcker ett ärende
genom en skrivelse om meddelarskydd inom äldreomsorgen. 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.

Bilaga § x - Skrivelse från S, V och Fi om meddelarskydd inom
äldreomsorgen
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Skrivelse
Meddelarskydd inom
äldreomsorgen
Anders Göransson m.fl. S
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. V
Antonia Simon Fi
Skrivelse
Enligt lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter har anställda inom
bl.a. offentligfinansierad äldreomsorg sedan 2017 samma rätt till meddelarskydd
som offentligt anställda. Parallellt är det förbjudet för de berörda företagen att
efterforska källa till medieuppgifter.
För kvaliteten i äldreomsorgen och ytterst för omsorgen om de äldre, är det
avgörande att anställda i omsorgen uppmuntras att uppmärksamma och i värsta
fall offentliggöra missförhållanden. Inga har bättre kunskaper om eventuella
missförhållanden än de som dagligen arbetar i verksamheten. Meddelarskyddet
och efterforskningsförbudet ska säkra att missförhållanden uppdagas och åtgärdas
och inte sopas under mattan.
I den uppmärksammade SR-dokumentären ”Det illojala vårdbiträdet” skildras hur
vårdföretaget Attendo hotat ett vårdbiträde vid äldreboendet Sabbatsbergsbyn i
Stockholm med repressalier därför att hon i media berättat om brister i omsorgen
under pandemin. Företagets agerande är sannolikt i strid med lagstiftningen.
Att respekten för meddelarskyddet och efterforskningsförbudet uppenbarligen i
vissa fall brister, leder rimligen till att anställda tvekar eller i värsta fall avstår från
att uppmärksamma missförhållanden. För äldreomsorgens kvalitet är sådana
tendenser mycket allvarliga.
Mot denna bakgrund önskar vi att de företag som på uppdrag av Södermalms
stadsdelsnämnd bedriver vård- och omsorgsboenden redovisar för nämnden på
vilket sätt de i den egna verksamheten säkrar att meddelarskyddet och
efterforskningsförbudet tillämpas. Det kan t.ex. handla om på vilket sätt anställda
informeras om sina möjligheter att utan risk för repressalier berätta för media om
brister i verksamheten.
Vi vill också att de fackliga företrädarna i Kommunal och Vårdförbundet
tillfrågas om sin syn på hur meddelarskyddet fungerar.
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§ 39
Skrivelse från S, V och Fi om avgifter för förskola och
inkasso
SÖD 2021/583
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Birgitta
Sevefjord (V) och Charlotte Lilja Pittuco (V) väcker ett ärende
genom en skrivelse om avgifter för förskola och inkasso. 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.

Bilaga § x – Skrivelse från S, V och Fi om avgifter för förskola och
inkasso
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Skrivelse
Om avgifter för förskola och
inkasso
Anders Göransson m.fl. S
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. V
Antonia Simon Fi

Skrivelse
I Sverige under 2020 hade vart 12:e barn skuldsatta föräldrar. I Stockholm handlar
detta om 14 775 barn som lever med föräldrar med skulder eller som har
skuldsanering. I spåren av Covid-19 kan det här antalet komma att öka den
kommande tiden. För barn som växer upp med skulder skapar detta ofta en känsla
av skam och oro. Förskolan är viktig för barn och ungas möjlighet att utvecklas
tillsammans med andra barn, inte minst ur ett samhällsperspektiv. Förskolan kan
lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Förskolan ska vara
tillgänglig för alla. Ekonomisk utsatthet ska inte vara ett hinder för barn att delta i
stadens och Södermalm förskolor.
På stadens hemsida står det att ”Faktura skickas hem inom två månader efter
terminsstart. Fakturan ska betalas innan förfallodatum, inom 30 dagar. Därefter
överlämnas fordran till inkasso.” Detta är helt korrekt utifrån inkassolagen. Men
det finns givetvis sätt att undvika att det går så långt att inkasso blir relevant.
Med det sagt handlar denna skrivelse om att öka kunskapen om hur stort antal av
de avgifter för förskola som hanteras i Stockholm som går vidare till inkasso. Vår
fråga är därmed:
1. Hur många av det totala antalet avgifter för förskolan går vidare till inkasso?
Och hur många barn och barnfamiljer berörs.
2. Vad har förvaltningen och ansvariga verksamheter för rutiner för att säkerställa
att så få avgifter som möjligt går vidare till inkasso i syfte att minska negativa
konsekvenser för barn i berörda hushåll?
3. Mot bakgrund av barnkonsekvensanalysen, vad händer när fakturan hamnar hos
inkasso och inte kan betalas? Innebär detta att barnet tas ut ur förskolan och
förlorar sin plats?

