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§1
Val av justerare och dag för justering
Beslut
Stadsdelsnämnden utser Roslana Cederhage (M) att tillsammans
med dagens mötesordföranden Anders Göransson (S) justera
protokollet måndagen den 20 december 2021.
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§2
Fastställande av dagordning
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer föredragningslistan med följande
tillägg:
Skrivelse från (V) om indragna uppföljningar av barn under
pandemin.
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§3
Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra
stycket föräldrabalken (FB)
SÖD 2021/1304

Borttaget på grund av sekretess.
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§4
Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra
stycket föräldrabalken (FB)
SÖD 2021/1305

Borttaget på grund av sekretess.
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§5
Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra
stycket föräldrabalken (FB)
SÖD 2021/1306

Borttaget på grund av sekretess.
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§6
Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra
stycket föräldrabalken (FB)
SÖD 2021/1307

Borttaget på grund av sekretess.
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§7
Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första
stycket, punkt 1 föräldrabalken (FB)
SÖD 2021/1308

Borttaget på grund av sekretess.
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§8
Nedskrivning av fordringar
SÖD 2021/1284

Borttaget på grund av sekretess.
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§9
Verksamhetsplan och budget 2022 för Södermalms
stadsdelsnämnd
SÖD 2021/997

Beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan,
budget samt tillhörande bilagor och överlämnar denna till
kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatenheter.
3. Nämnden begär budgetjustering om 2,3 mnkr för kostnader
avseende aktivitetscenter.
4. Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr för kostnader för
biologisk mångfald
5. Nämnden begär budgetjustering om 0,1 mnkr för utgifter för
Stockholm vid vattnet
6. Nämnden begär budgetjustering om 9,0 mnkr för utgifter
avseende klimatinvesteringar.
7. Nämnden begär budgetjustering om 3,5 mnkr för utgifter
avseende trygghetsskapande åtgärder.
8. Nämnden begär budgetjustering om 3,0 mnkr för utgifter
avseende investeringar i lekparker.
9. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 278,0 mnkr.
Reservationer
Anders Göransson, Britten Lagerkvist Tranströmer, Magnus
Nilsson, samtliga (S) samt Elis Wibacke (V) och Charlotte Lilja
Pittuco (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag
(bilaga).

Särskilt uttalande
Christoffer Järkeborn (M), Mikael Igelström (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).
Ulf Wester (SD) lämnar ett särskilt uttalande från
Sverigedemokraterna (bilaga).

Ersättaryttrande
Eva Runvald (M), Britt Haselwanter (M), Roslana Cederhage (M),
Ashna Ibrahim (C), Johan Lisspers (L) och Frida Bondesson
(KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet från majoriteten.
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Frida Nehrfors Hultén (V) ställer sig bakom Vänsterpartiets förslag
till beslut, det gemensamma tillägget från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet samt yrkandet från Vänsterpartiet om att särskilt lyfta
två punkter ur tilläggsförslaget.
Cassandra Solback (S) och Anna-Karin Lindahl (S) ställer sig
bakom Socialdemokraternas förslag till beslut samt det
gemensamma tillägget från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Antonia Simon (Fi) lämnar ett eget ersättaryttrande (bilaga) samt
ställer sig bakom det gemensamma tillägget från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samt yrkandet från
Vänsterpartiet om att särskilt lyfta två punkter ur tilläggsförslaget.
Sammanfattning av ärendet
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
2022 och de tre inriktningsmålen:
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. Nämndmål tas
fram som stödjer och konkretiserar dessa mål. Det förväntade
resultatet tydliggör vilka resultat nämnden eftersträvar att nå det
kommande verksamhetsåret. I beskrivningen av respektive mål
förtydligas vilka områden nämnden prioriterar för att målen ska nås.
Nämnden tar även fram egna indikatorer och aktiviteter för att
säkerställa att verksamheterna arbetar utifrån fastställda
målsättningar. På så sätt är det möjligt att följa upp och styra mot
nämndens mål. Underlag till måluppfyllelse bygger även på
brukarundersökningar och andra uppföljningar, samt resultatet av de
aktiviteter som genomförts.
Inför och under framtagande av verksamhetsplan 2022 har
förvaltningen genomfört ett utvecklingsarbete för att göra planen
mer kärnfull med fokus på vad som ska utvecklas under året för att
nå målen. Förvaltningen har också formulerat mer konkreta mål och
förväntade resultat med planerad uppföljning för att säkerställa att
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planen omfattar nämndens alla målgrupper och ansvarsområden
samt att allt som bidrar till måluppfyllelsen är uppföljningsbart.
Förslag till beslut
Elis Wibacke (V) och Charlotte Lilja Pittuco (V) föreslår att
nämnden beslutar enligt Vänsterpartiets förslag (bilaga).
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S) och
Magnus Nilsson (S) föreslår att nämnden beslutar enligt
Socialdemokraternas förslag (bilaga).
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Elis Wibacke (V) och Charlotte Lilja Pittuco (V)
lämnar även in ett gemensamt tilläggsförslag från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (bilaga).
Elis Wibacke (V) och Charlotte Lilja Pittuco (V) yrkar på att punkt
1 "att utöka antalet feriejobb till 1 000 st" och punkt 3 "att
stadsdelens ska erbjuda arbetsskor till anställda i egen regi inom
hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förskola" i det
gemensamma tilläggsförslaget från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet, ska ställas i särskild proposition mot avslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre grundförslag till beslut:
förvaltningens förslag, Vänsterpartiets förslag och
Socialdemokraternas förslag. Det finns också ett tilläggsförslag till
förvaltningens förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
och ett yrkande från Vänsterpartiet om att lyfta två punkter ur
tilläggsförslaget under särskild proposition.
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 förvaltningens förslag.
Därefter behandlas tilläggsförslaget där yrkandet från Vänsterpartiet
(V) ställs under särskild proposition mot avslag och ordföranden
finner att samtliga punkter avslås.
Ordföranden ställer därefter tilläggsförslaget i sin helhet under
proposition mot avslag och finner att tilläggsförslaget i sin helhet
avslås.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/997-3 Verksamhetsplan och budget 2022
Södermalms stadsdelsnämnd version 3
 SÖD 2021/997-3.1 Bilaga 01 SDN12 version 2
 SÖD 2021/997-3.2 Bilaga 02 System för intern kontroll
version 2
 SÖD 2021/997-3.3 Bilaga 03 Väsentlighets- och riskanalys
samt internkontrollplan version 2
 SÖD 2021/997-3.4 Bilaga 04 Kompetensförsörjningsplan
 SÖD 2021/997-3.5 Bilaga 05 Miljö- och
klimathandlingsplan
 SÖD 2021/997-3.6 Bilaga 06 Reviderad lägesbild
samverkansöverenskommelse
 SÖD 2021/997-3.7 Bilaga 07 Reviderad handlingsplan
minska risken att dras in i kriminalitet
 SÖD 2021/997-3.8 Bilaga 08 Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
 SÖD 2021/997-3.9 Bilaga 09 Ansökan om budgetjusteringar
version 2
 SÖD 2021/997-3.10 Bilaga 10 Priser och prestationer
 SÖD 2021/997-3.11 Bilaga 11 Plan för upphandling
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Dnr: SÖD 2021/997
Ärende 9
Antonia Simon (Fi)

Ersättaryttrande
Om jag hade haft rösträtt hade jag föreslagit:
1. Att avslå stadsdelsförvaltningens förslag till beslut.
2. Att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en
verksamhetsplan i överensstämmelse med vad som anförs i detta ersättaryttrande samt
Feministiskt initiativs budget för Stockholms stad.
3. Därutöver anföra följande:
Med ett år kvar till valet kan vi konstatera att 2022 blir ytterligare ett förlorat år för
jämställdhet och jämlikhet i hela Stockholm, med fortsatta nedskärningar i skolan,
utförsäljningar av allmännyttan, uteblivna satsningar på det förebyggande arbetet och på
kvinnors organisering. Feministiskt initiativ har en annan inriktning i politiken, bortom den
grönblå majoritetens skattesänkningar och nedskärningspolitik.
De stora ekonomiska klyftorna som finns i Stockholm har fördjupats till följd av coronapandemin. Det finns stora skillnader mellan människors livsvillkor och den ekonomiska
ojämställdheten har ökat - och Södermalms stadsdel är inget undantag.
Äldreomsorg

Enligt prognoserna kommer antalet personer inom stadsdelsområdet, som behöver
äldreomsorg, öka med 200 personer till 3 300 personer mellan 2021-2024. Denna
demografiska utveckling, ställer rimliga och höga krav på äldreomsorgen. Både för de äldre
just nu, men också för blivande äldre medborgare samt för äldreomsorgen i stort. Pandemin
har också satt fokus på välfärdens betydelse i allmänhet, och vikten av en bra äldreomsorg i
synnerhet. Det är både en fråga om trygghet för de äldre, och om arbetsmiljön för personalen.
Villkoren för anställda inom äldreomsorgen, varav den absoluta majoriteten är kvinnor och
många med utländsk bakgrund, har försämrats under flera årtionden. En redan ohållbar och
stressfull situation som har förvärrats under pandemin. Feministiskt initiativ vill satsa på
personalkontinuiteten, ha reflektionstid på schemat och fortsätta utveckla äldreomsorgen med
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goda arbetsvillkor för personalen. Stadsdelen har gjort överskott inom äldreomsorgen och vi
vill att dessa medel också används till just äldreomsorgen - de äldre och personalen.
Vi vill också se en äldreomsorg som tar hänsyn till skillnader mellan olika grupper av äldre
personer. Kvinnor, hbtqi-personer, äldre som tillhör nationella minoriteter, och äldre som
migrerat från andra länder – ska alla ha lika rätt till en värdig ålderdom. Medan styret haft
som målbild sedan maktskiftet att privatisera så mycket de kan av allmännyttan och
välfärden, vill vi säkra tillgången till trygga äldreboenden i kommunal regi för att kunna
garantera att rätt kompetens, bra anställningsvillkor, och utveckling av lokalerna prioriteras.
Förskola, barn och unga

Förskolan är en grundbult i välfärden. En stark välfärd kräver en uppvärdering av
kvinnodominerade yrkesområden. Den strukturella värdediskrimineringen av kvinnors arbete
ska brytas och barnskötare och förskollärare ska ha bra lön, god arbetsmiljö och trygga
anställningar. Barnskötarnas specifika roll i arbetslaget behöver uppvärderas och stärkas och
de ska erbjudas kompetensutveckling, inte enbart vidareutbildning.
Att förbättra arbetssituationen för förskolans samtliga yrkesgrupper samt att minska den
administrativa bördan är högt prioriterat. Utbildningsnämnden ska säkerställa att barnskötares
och förskollärares arbetstid i första hand kan ägnas åt pedagogiskt arbete och omsorg om
barnen samt ha gott om tid för individuella barn.
Pandemin har satt fokus på vilka som är våra samhällskritiska yrken och medan många helt
ställt om till att arbeta på distans vet vi att det också finns yrkesgrupper som inte har den
möjligheten, bland dem finns förskolepersonal. För att förenkla och förbättra arbetsmiljön för
förskolans personal vill vi att staden ska garantera tillgången till arbetskläder, och framförallt
skor. Vi vill också se en vegetarisk norm gällande maten i förskolan. Kött ska var ett
undantag. Djurproduktionen och köttkonsumtion står för en stor andel av den negativa
klimatpåverkan. Därför tycker vi att det är dags att ta klimatsmarta val.
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Vi vill också se att frukost erbjuds i Stockholms stads skolor, inte minst ur ett
socioekonomiskt perspektiv då den ekonomiska situationen fördjupats för många
barnfamiljer som redan innan pandemin levde på marginalen.
Det har varit ett högt söktryck till kolloversksamheten 2021. Antalet sökande har ökat med
cirka 2 400 ansökningar jämfört med föregående år och cirka 60 procent av de sökande har
tilldelats en plats på kollo. Vi vill att förvaltningen jobbar för att öka antalet kolloplatser till
2022. Så många som barn som möjligt ska få möjlighet till en meningsfull sommar.
Under några år har stadsdelen försökt att sätta ihop ett ungdomsråd. Det har inte blivit av än.
Vi anser att detta borde prioriteras under 2022. Ungas delaktighet och ungas synpunkter är
viktiga för stadsdelens framtid. Vi ser fram emot ungdomsrådets förslag och inspel.
Funktionsrätt
Alla stockholmare har rätt att kunna delta i samhälls-och arbetslivet oavsett funktionalitet. I
en tid när stöd och service till personer med funktionsnedsättningar försvagas genom
urholkning av LSS ska staden kompensera där den nationella politiken brister. Alla som lever
och verkar i staden ska ha möjlighet till full delaktighet i samhällslivet med jämlika
levnadsvillkor.
Möjligheten för personer med funktionsnedsättningar att kommunicera med kommunen och
stadsdelen eller att utnyttja e-tjänster ska vara lika god som för övriga invånare. Information
som publiceras på Södermalms stadsdels webbplats ska alltid vara tillgänglig för personer
med funktionsnedsättning. Förbättringsförslag ska tas fram i dialog med råd för
funktionshinderfrågor och funktionshinderrörelsen.
Personer med funktionsnedsättningar har statistiskt sett sämre fysisk och psykosocial hälsa än
övriga befolkningen, något som har förstärkts av rådande pandemi. Vi vill att stadsdelen i
samarbete med idrotts- och socialnämnden ska utveckla hälsofrämjande insatser för personer
med funktionsnedsättningar. Detta måste ske i samarbete med civilsamhällets aktörer där
brukarföreningar och andra intresseorganisationer som har stor kunskap och är viktiga
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samarbetspartners. Vi vill att det ska finnas tillgång till heminstruktörer för synskadade och
hörselskadade i alla stadsdelsnämnder. För barn och unga är ledsagarservice och
kontaktperson angelägna hälsofrämjande insatser, både på kort och på lång sikt. Behovet av
ledsagarservice behöver tillgodoses för att barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar
regelbundet ska kunna delta i fritidsaktiviteter, bland annat i de anpassade fritidsaktiviteter
som staden anordnar.
Satsningar på kulturlivet

Vi vill stärka det fria kulturlivet och skapa bättre förutsättningar för stadens egna
kulturverksamheter. Även om restriktionerna i Stockholm delvis är borttagna och det åter
finns plats för kulturen, är Covid-19 fortfarande är en stor samhällskris vilket kräver fortsatt
beredskap och stöd. För vi vet att stressen och osäkerheten kring när kulturen kan öppna upp
helt och hållet igen har varit påtaglig. Och nedstängningen har slagit olika hårt beroende på
vem du är och hur du verkar. Därför är det också viktigt att se att stödet behöver se olika ut
utifrån olika behov. Annars finns en risk att de mindre etablerade, mindre resursstarka
kulturutövarna aldrig lyckas ta sig tillbaka. Offentliga insatser kommer att behövas minst ett
par år efter pandemin för att säkerställa kulturlivets utveckling. Vi vill bland annat rikta ett
särskilt stöd för att förstärka de nationella minoriteternas kulturliv. Tyvärr saknas detta i
majoritetens budget.
Att få ta del av kulturlivet är viktigt i och för alla samhällsområden. Vi vill därför göra en
särskild satsning i stadsdelen och erbjuda alla barn i förskolan minst en professionell
kulturupplevelse.
Vi vill även att personer med funktionsnedsättning som bor i grupp- och servicebostäder eller
har boendestöd erbjuds två kulturaktiviteter per år samt att äldre personer som bor i särskilt
boende erbjuds två kulturaktiviteter per år.
Jämställdhet

Vi vet att Stockholm inte är en jämställd stad, det kan konstateras genom flertalet indikatorer
gällande allt från löneskillnader till mäns våld mot kvinnor. Därför föreslår vi att en
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utredningsrapport om kvinnors makt och inflytande årligen ska presenteras och tas ställning
till. När majoriteten vid mandatperiodens tillträdande valde att ta bort mål om jämställdhet
och lägga ner personal- och jämställdhetsutskottet försvårades uppföljningsarbetet av
jämställdhetsintegreringen. Vidare föreslår vi att staden ska stärka kvinnors makt och
inflytande genom riktade insatser genom två förslag: dels särskilt föreningsbidrag och dels
arbete för ökat valdeltagande. Att stärka kvinnors organisering genom riktade insatser är en
vedertagen metod för att öka kvinnors demokratiska handlingsutrymme. Oviljan till och
avsaknaden av riktade insatser från majoritetens sida riskerar nu istället förstärka de
skillnader som finns och medför att staden tappar fokus på att uppnå en jämställd stad.
Den ekonomiska jämställdheten måste stärkas i Stockholm. De som stod långt ifrån
arbetsmarknaden innan pandemin hamnar nu ännu längre bort. Därför vill vi satsa på fler
jobb till kvinnor, samverkan med civilsamhället och att höja lönerna för de sämst betalda.
Våld mot kvinnor

Vid sidan om covid har vi en annan, mycket äldre pandemi som måste bekämpas: mäns våld
mot kvinnor. Det ska vara enkelt för kvinnor att lämna män som utsätter dem för våld. Därför
vill vi införa en ny insats, relationsvåldslotsar, som stöttar våldsutsatta kvinnor och barn i
kontakt med myndigheter. På så sätt gör vi uppbrottet enklare.
Dessutom vill vi se ett skyddat boende särskilt för äldre och funktionshindrade som idag ofta
inte är möjliga att placera på stadens eller jourernas ordinarie skyddade boenden eftersom
behovet av vård och stöd helt enkelt är för stort.
Miljö - Ett bilfritt Södermalm

Kvinnor och personer med lägre inkomster åker i högre grad kollektivt än män och
höginkomsttagare. Kvinnor och personer med lägre inkomster går också mer, än män och
höginkomsttagare. Därför vill vi göra Stockholm till en riktig gång- och cykelstad. Biltrafiken
står för en stor del av utsläppen och föroreningarna i Stockholm. Och satsningar på eldrivna
fordon är heller inte lösningen. En storskalig elektrifiering kräver otroliga mängder mineraler
och metaller, och när de utvinns leder det alltför ofta till att värdefull natur förstörs och
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mänskliga rättigheter kränks. Vi är mitt i ett klimatnödläge och därför måste biltrafiken
minska drastiskt. Därför föreslår vi en bilfri innerstad och några bilfria zoner i ytterstaden,
där ett första steg är att göra innerstaden bilfri några dagar i veckan.
Swedenborgsgatan har varit en gågata under flera somrar och nu även under vintern. Det är
en mycket uppskattad åtgärd av människorna som bor i och besöker området. Det bidrar till
att området är mer levande, men också tryggare. Vi vill ha fler permanenta gågator på
Södermalm.
Bostäder

Den blågröna majoriteten i Stockholm har från början varit tydliga med att de vill fortsätta sin
ombildningshets som de initierat vid sina tidigare mandatperioder. Utifrån senaste budgeten
kan vi konstatera att styret fortsätter sälja ut de billigaste hyresrätterna och sätter låga mål för
allmännyttans bostadsbyggande, trots att hemlösheten bland kvinnor utsatta för våld ökar.
Undersköterskor och barnskötare som bygger Stockholms välfärd har knappt råd att bo här.
Majoritetens är glada över att antalet godkända förturer för våldsutsatta i bostadskön har ökat
från 12 st 2020 till 17 st 2021. Visst håller vi med om att utvecklingen är positiv, men en
ökning på fem personer tycker vi inte är värt något större jubel. Hittills i år har 28 procent av
avslagen berott på 2-årsregeln. Vi tycker att den grönblå majoriteten borde uppmana
kommunala bostadsbolag att bortse från regeln som kräver skuldfrihet för att beviljas förtur
till bostad. Många våldsamma män utövar ekonomisk våld genom att skuldsätta kvinnor. Vi
vill också införa en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och barn.
Hemlöshet ökar i hela Sverige och Stockholm är inget undantag. Vanligaste orsaken till
hemlöshet är fattigdom och brist på lägenheter. Det drabbar alltså grupper som är så kallade
strukturellt hemlösa - det vill säga att deras problem helt enkelt är att de inte får tillgång till
någon bostad. Stockholms stads egen rapport från 2020 visar att hemlösheten ökar framförallt
bland gruppen kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Av dem som har barn är 70
procent ensamstående kvinnor, där var femte varit utsatt för våld i nära relation och 9 procent
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anger skilsmässa.
Trygghet

Vi vill satsa på öka tryggheten och stoppa våldet och majoritetens budget gör för lite, och för
sent. Vi vill att Stockholm, likt Malmö, Göteborg och flera andra svenska städer inför Sluta
Skjut. En modell som har goda resultat och som till skillnad från Trefas involverar och
engagerar anhöriga och civilsamhälle. Vi vill satsa mer på förebyggande arbete, skapa fler
trygga mötesplatser med närvarande vuxna som ungdomarna har förtroende för, för alla.
Trygghet innebär att vi behöver ha ett levande och fungerande föreningsliv. Hemgårdarna,
hbtqi-mötesplatser och många fler viktiga aktörer i hela staden och på Södermalm erbjuder
viktiga och trygga forum för människor. Därför föreslår vi en större satsning på föreningslivet
på Södermalm.
Arbetsmarknadsinsatser för unga och kvinnor
Unga och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har fått en svårare situation på
arbetsmarknaden under pandemin. Utvärderingen av Stockholmsjobben har visat goda
resultat. Vi vill öka antalet Stockholmsjobb för stadsdelen, med särskilt fokus på kvinnor.
Män har till mycket större andel ingått i denna insats än kvinnor. Därför vill vi att det görs en
särskild satsning på att nå kvinnor.
Utöver detta vill vi ge uppdrag att undersöka möjligheten att ingå samverkan med sociala
företag inriktade på kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden.
Fler ungdomar ska få möjlighet till feriejobb. Vi vill att stadsdelen erbjuder 1000 feriejobb
2022. Under 2021 har över 1000 ansökningar kommit in till stadsdelen. Efterfrågan är stor
och vi anser att stadsdelen har ett ansvar i att tillgodose efterfrågan samt i att ge ungdomar
bra förutsättningar inför framtiden. Tyvärr har den grönblå majoriteten inte tagit hänsyn till
den efterfrågan i sin budget.
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Förslag till beslut
Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut och
Att därutöver anföra följande
Vår vision är ett Södermalm, ett Stockholm för alla.
Tillsammans med Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har vi lagt ett antal
förslag på hur vi, med ändrad prioritering i befintlig budget, kan stärka nämndens
verksamhet. Detta redovisas i ett separat gemensamt förslag till beslut.
Pandemin präglar återigen vardagen. Höstens återgång till normalitet verkar bara
bli tillfällig. Förhoppningsvis blir effekterna mildare nu. Dock är det oerhört
viktigt att alla tar sitt ansvar.
Många har förlorat en när och kär i spåren av Covid-19. Personalen i förskolan,
skolan och äldreomsorgen har dragit ett extremt tungt lass. Det har blivit ännu
tydligare hur viktigt det är att satsa på välfärden. En stark välfärd är grunden för
ett Stockholm som orkar stå emot kriser och där invånarna känner sig trygga.
För att nå dit vill vi bl.a. höja skatten. Det innebär att den Söderbo som tjänar
30 000 kr/mån får betala 33kr mer i skatt. Denna skattehöjning ger oss 20
miljoner mer till nämndens verksamheter. Liksom samhället i övrigt måste vi i
verksamheten, liksom hittills, ta var på alla möjligheter att bidra till att motverka
klimatproblemen.
Förskolan
Den kommunala förskolan är i många avseenden utmärkt. Med fler förskollärare
och bättre utbildade medarbetare än de enskilda verksamheterna. Samtidigt har
den ofta ett defensivt förhållningssätt. Vi lyfter inte den egna verksamheten.
Marknadsför den inte på samma som enskilda utförare gör. Kommunala förskolor
får agera krockkudde när barnantalet minskar.
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Vi föreslår att schablontilldelningen inom förskolan ökar med 4%. Det är dubbelt
så mycket som den grönblå majoritetens förslag. Vi vill gå vidare med satsningen
på ökad grundbemanning. Vi vill satsa på maten inom förskolan genom att starta
ett pilotprojekt där vi låter Stockholmsvegetarisk mat vara standardalternativet,
medan kött blir ett tillval, på en av stadsdelens enheter.
Barn, kultur och unga
Vi vill fortsätta på den linje vi drev under förra mandatperioden. Stärka
föreningslivet, fokusera på eget deltagande i alla verksamheter och låta
medborgarintresse styra när vi skapar nya verksamheter för att befolka det
offentliga rummet (läs dansbana, offentliga väggar m.m.). Vi vill också satsa på
parklekarna. De är viktiga delar i en social infrastruktur inom stadsdelsområdet.
Vi vill återinföra tidigare kvantitativa nämndmål om kulturaktiviteter både för
barn, funktionsnedsatta och äldre.
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen är den del av nämndens verksamhet som utan tvekan haft det
tuffast under de senaste åren. Förutom en del av vårt högre skatteuttag vill vi
därför återföra 10 miljoner till äldreomsorgen från den ekonomiska reserven.
Vi vill utveckla Trygg hemgång. Dels för att stödja medborgare i en för dem svår
situation dels för att projektet i sig kan fungera som en motor i stadsdelens
kvalitetsutveckling. Vi vill också se en genomlysning av den kommunala
natthemtjänsten, inte minst ur trygghetssynpunkt.
Vi vill öka kontinuiteten genom färre timanställningar, genomföra
friskvårdssatsningar/skobidrag, införa schemalagt reflektion inom hemtjänsten
med en timma per vecka och undersökt möjligheten att testa geografiska team
inom hemtjänsten.
Målet om heltid för de anställda borde både uttryckas i verksamhetsplanen och
gälla alla verksamheter men det är särskilt viktigt inom äldreomsorgen. Det borde
också gälla så väl egen som upphandlad verksamhet. Vi gläds över att majoriteten
föreslår ett mått om andel timanställda, även här borde dock de enskilda
verksamheterna inkluderas i redovisningen.
Sociala frågor
Den socialdemokratiska arbetslinjen skördade framgångar under förra
mandatperioden. Fler än någonsin arbetade innan pandemin slog till samtidigt
som försörjningsstödet låg på historiskt låga nivåer. Det är uppenbart att det är
bättre att öka människors värde på arbetsmarknaden än att sänka deras pris.
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Sommarjobben har rustat både de unga och Södermalm som område. Vi vill
därför ordna fram 1 000 feriejobb och öka antalet Stockholmsjobb. Det är än
viktigare nu när vi lider av effekterna från pandemin.
Det är bra att den grönblå majoriteten fortsätter arbetet med
”Vintertullsmodellen”. Vi ser fram emot fortsatta redovisningar av projektet. Vi
tror att det finns många kloka lärdomar som vi kan dra av detta.
Stadsmiljö m.m.
I Södermalms stadsdelsområde finns 100 parker. En del är små och mycket lokala
medan andra är regionala mötesplatser. Alla är viktiga men utifrån målet om ett
socialt hållbart Stockholm är det extra viktigt att satsa på den senare kategorin.
Det byggs på Södermalm. När befolkningen växer och bebyggelsen breder ut sig
behöver vi anlägga nya parker, tillföra nya inslag och anläggningar. Men vi
behöver tänka bredare än så. Med ökad efterfrågan följer större behov att utvidga
den begränsade ytan parker på Södermalm. Framöver kan vi behöva omvandla
gatu- och parkeringsutrymmen till offentliga rum som medborgare kan utnyttja till
annat än att parkera bilen. Detta behöver också beaktas i kommande budgetar och
parkinvesteringar.
Stadsdelsnämndens har olika verktyg för att skapa trygghet. Vi vill göra särskilda
satsningar på belysning och städning. Vi vill fortsätta att befolka de publika
parkerna. Låta sommarjobbare kartlägga stadsdelen utifrån tryggt och snyggt.
Därtill ska Söderandans arbete stärkas för att fånga upp problem på ett tidigt
stadium. Här är vi glada över att stadsdelen tagit sitt ansvar kring sprututbytet.
Vi vill genomföra en trygghetsvandring i Rosenlundsparken med syfte att ta fram
ett trygghetsprogram. Vi kommer att återkomma med ett eget visionsförslag om
hur vi kan utveckla ”övergivna” platser i stadsdelsområdet.
Lokal demokrati
För att stärka lokal demokrati och delaktighet vill vi stärka civilsamhället,
digitalisera och tillgängliggöra parkplanen och förlägga nämndmöten i Gamla
stan, i Medborgarhuset och i Gamla stan så snart omständigheterna tillåter. Vi vill
också utveckla medborgardialog, i minst på det digitala området.
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Förslag till beslut

Till förvaltningens förslag göra följande tillägg
1. att utöka antalet feriejobb till 1 000 st.
2. att utöka antalet Stockholmsjobb till 60 st. med ett särskilt fokus på kvinnor.
3. att stadsdelens ska erbjuda arbetsskor till anställda i egen regi inom hemtjänst,
vård- och omsorgsboende samt förskola.
4. att starta ett pilotprojekt där Stockholmsvegetarisk mat är standardalternativet,
medan kött blir ett tillval, på en av stadsdelens enheter i förskolan.
5. att lägga till nedanstående indikatorer i verksamhetsplanen
x andel medarbetare med ofrivillig deltid som inte erbjuds heltid inom egen
regi
x

andel medarbetare med ofrivillig deltid som inte erbjuds heltid inom
upphandlad verksamhet

x

barnen i förskolan skulle erbjudas minst en professionell kulturupplevelse per
termin

x

minst två kulturaktiviteter per år erbjuds till personer med
funktionsnedsättning som bor i grupp- och servicebostäder eller har
boendestöd

x

minst två kulturaktiviteter ska erbjudas äldre personer som bor i särskilt
boende.

6. att upplösa den ekonomiska reserven för att därigenom finansiera feriejobben och
de utökade föreningsbidragen, se ärende 10 på dagens nämndmöte. Den
resterande delen av reserven överförs därefter till äldreomsorgen för att stärka
den verksamheten.
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Förslag till beslut
-

att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2022
att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets
reservation i kommunfullmäktige
att därutöver anföra:

Med Vänsterpartiets budgetförslag får stadsdelsnämnderna totalt 498,5 miljoner kronor
(mnkr) mer än majoritetens budget för 2022. Det är en budget utan generella effektiviseringar
för att stärka välfärden och ge stadsdelsnämnderna långsiktigt stabila budgetramar.
Att ställa krav på så kallade generella effektiviseringar är inget annat än nedskärningar som
leder till försämringar av bemanning, arbetsmiljö och kvalitet i verksamheterna. Välfärdens
medarbetare behöver generösa resurser för att ha förutsättningar att arbeta utifrån
professionens kunskap och metoder. Det råder inga som helst tvivel om att
välfärdsverksamheterna är underfinansierade och vi ser nu att majoriteten ändå förväntar sig
att verksamheterna ska genomföras till en lägre kostnad utan en försämring av kvaliteten.
Vi ser att många av verksamheterna som stadsdelsnämnden råder över skulle fungera bättre i
egen regi, där insynen blir större och där hela pengen kan gå till verksamheten istället för
privata vinster.
Staden som arbetsgivare
Staden ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Våra
medarbetare ska ha stora möjligheter att vidareutvecklas i sitt yrke och mötas av ett öppet och
respektfullt klimat. Vi vill att staden ska styras med en styrmodell som vägleds av tillit till
välfärdsprofessionens kunskap och yrkesetik. Heltid och fasta anställningar ska vara norm,
där de timavlönades andel av den arbetade tiden ska minimeras. Inte minst coronapandemin
har visat hur oerhört viktigt det är med hög bemanning och trygga anställningar för att
minimera smittspridningen i äldreomsorgen. Vi vill att staden centralt ska ta initiativ till
förhandlingar om tecknandet av ett lokalt kollektivavtal för att säkra fasta anställningar i
äldreomsorgen. Därtill ska initiativ tas för att teckna kollektivavtal som minimerar
användandet av allmän visstidsanställning och timavlönade i stadens verksamheter. Liknande
krav ska givetvis ställas på privata aktörer.
Vi vill att stadsdelen ska erbjuda arbetsskor till anställda i egen regi inom hemtjänst, vårdoch omsorgsboende samt förskola.
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För att ge fler unga en chans till ett första arbete vill vi att stadsdelen under året ska erbjuda
minst 1000 feriearbeten för unga. Vi vill också att stadsdelen ska utöka antalet
Stockholmsjobb till 60 st. med ett särskilt fokus på att erbjuda kvinnor jobb.
En stadsmiljö för medborgare
Södermalm ska inte drivas av vinstintressen utan vi strävar efter en helhetssyn i medborgarnas
intressen. Därtill bör en barnkonsekvensanalys göras och genomsyra all verksamhet och alla
insatser. De offentliga rummen såsom parker och grönområden ska vara välskötta, väl belysta
och tillgängliga och välkomnande för alla. Stadsdelsnämnderna har ett viktigt uppdrag i att ta
hand om stora delar av stadens offentliga rum och Vänsterpartiet avsätter därför 59 mnkr för
att utöka investeringarna i park- och gatumiljö och ytterligare 54 mnkr i ökad budget för
renhållning och parkskötsel.
Vi uppskattar arbetet som görs med att säkra den biologiska mångfalden och minska utsläpp
och energiåtgång men i och med den senaste IPCC-rapporten är det uppenbart att takten måste
öka. Stadens utsläpp måste minska och det ska finnas tydliga mål för att minska
klimatpåverkan från verksamheterna. Vänsterpartiet vill verka för ett fossilfritt Stockholm
2035. Att planera verksamheten utifrån ekonomi är naturligt, lika naturligt borde det vara att
planera en verksamhet utifrån vad naturen och klimatet kan hantera. Staden och dess
förvaltningar ska ta fram en koldioxidbudget för staden och aktivt följa upp de politiska
förändringar som krävs för att hålla budgeten. Vi vill att förvaltningen ska utreda möjligheter
att installera solceller på de byggnader vi råder över. Vi vill även att förvaltningen ska
utveckla arbetet mot ljusföroreningar för att gynna nattflygande insekter.
Omställningen av all stadsdelens verksamhet för att nå stadens klimatmål behöver genomsyra
beslut, inköp och planering på alla nivåer. Södermalm har många nybyggnationer som är på
gång och inplanerade och vi ser att det är viktigt att i alla lägen ta hänsyn till den ekologiska
mångfalden, hållbart, cirkulärt byggande och att vi bidrar till en levande stadsmiljö där
människor får ta plats på bekostnad av bilar.
Södermalm har länge varit en knutpunkt för kultur i staden och staden behöver fler
kulturscener och inte färre. Som vi tidigare lyft i nämnden vill vi se att Birka Cruises före
detta terminalbyggnad vid Stadsgårdskajen omvandlas till konsertlokal.
De dyra hyrorna på Södermalm skapar problem för förenings- och kulturlivet. Det är svårt att
hyra lokaler till rimliga priser. Vi ser att staden måste stödja föreningslivet med generösa och
årsvis uppräknade föreningsstöd, hemgårdarna i stadsdelen är beroende av föreningsstöd och
tillgängliggör lokaler för civilsamhället och föreningslivet.
De dyra hyrorna skapar även problem när det gäller försörjning av bostäder till äldre och
grupper som är i behov av särskilda bostäder inom socialtjänstlagen och LSS. Under året som
gått har förvaltningen tackat nej till ett nybyggt LSS-boende i kvarteret Persikan. Staden
måste verka för att bygga lägenheter och gruppboenden till rimliga kostnader då behoven
framöver kommer vara ännu större än idag. Förvaltningen måste även i större utsträckning ta i
bruk särskilt anpassade lokaler så som den i Persikan trots högre kostnader. Annars riskerar vi
att gå mot en helt orimlig utveckling där stadsdelen inte har några eller undermåliga särskilda
boenden inom socialtjänstlagen och LSS.
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Barn och unga
Alla barn har rätt till en trygg och lugn förskolemiljö där de kan utvecklas efter sina
förutsättningar. För att det ska vara möjligt behöver anställda inom barnomsorgen få stärkt
kapacitet genom ökade resurser och mindre barngrupper. Med Vänsterpartiets budget, som
har en schablonhöjning på 4 % till förskolorna, finns utrymme att öka personaltätheten och
därmed skapa utrymme för att minska ned barngruppernas storlek. Vi satsar 109 mnkr mer i
budgeten än majoriteten, vilket bland annat går till att stärka kompetensen på förskolorna för
att öka andelen utbildade pedagoger och att säkra en god personalkontinuitet.
Majoritetens låga målsättningar för andel legitimerade förskollärare har de senaste åren skapat
en situation på Södermalm där målet ligger lägre än den faktiska nivån. Detta har gjort att
andelen utbildad personal har minskat, trots att målen har uppnåtts. Vi anser att politiken
måste sätta ett högre mål, en högre andel utbildad personal gör att arbetsbelastningen blir mer
rimlig för de pedagoger som ska leda den verksamheten samt säkerställer att kvaliteten blir
bra för barnen.
Fritidsverksamheter och parklekar är viktiga kompensatoriska verksamheter som ska erbjuda
barn och unga en meningsfull fritid och stärka viktiga skyddsfaktorer, de ska arbeta nära
andra förebyggande verksamheter så som fältassistenter. Vi har noterat under gånga året att
pojkar är familjehemsplacerade i större utsträckning än flickor och att färre pojkar under
placeringen klarar godkänt i kärnämnena samt är mer aktuella för brott. Stora resurser måste
läggas på att bryta dessa mönster, för att ge barnen möjlighet till egen framtida försörjning
och goda liv.
Vänsterpartiet vill satsa särskilt på parklekarna genom att ta fram en långsiktig
investeringsplan för att rusta och bygga fler parklekar i staden. Vi vill att parklekarna ska vara
bemannade och ha generösa öppettider även på helgerna.
Söktrycket på kollo har varit högt i flera år och under 2021 fick endast 6 000 av de ca 10 000,
alltså 60 %, av barnen som sökte en plats. Kollo finns till för att barn under sommaren ska
kunna få en meningsfull fritid oavsett familjens ekonomiska förutsättningar och möjliggör att
barn från olika stadsdelar möts vilket är värdefullt i vår segregerade stad. Som samordnande
förvaltning till vi att Södermalms stadsdelsförvaltning ligger på för att öka antalet kolloplatser
och att staden möjliggör för fler barn att få en meningsfull sommar.
Förvaltningen har under flera år försökt få tillstånd ett ungdomsråd. Vi ser att detta ska
prioriteras och att formerna ska ses över så att utbytet blir mer levande och givande för
ungdomarna och att vi politiker kan få ta del av deras inspel på lokalpolitiken på ett sätt så att
deras förslag kan omsättas till verklighet.
Socialtjänst
Det är bekymmersamt att socialtjänsten inte får tillräckliga resurser av majoriteten att stödja
de barn, funktionsnedsatta och socioekonomiskt utsatta familjer som har behov av det. För att
klara av välfärdsuppdraget och möta invånarnas behov behöver verksamheten stöttas upp med
fler socialsekreterare och biståndshandläggare.
På grund av smittskyddsläget har många fysiska besök behövt ställas in i socialtjänstens
arbete. En särskilt utsatt grupp är placerade barn och unga. Risken är överhängande att

Bilaga § 9 Förslag till beslut – Vänsterpartiet
Sida 32 (90)

personalen inom socialtjänsten får en motsvarighet till hälso- och sjukvårdens vårdskuld, en
socialtjänstskuld kan mycket väl uppstå och behöver då bemötas med extra resurser i ett
längre perspektiv.
Vi prioriterar att förbättra arbetsmiljön för anställda inom LSS, ekonomiskt bistånd och
individ- och familjeomsorg, bland annat genom ett utökat administrativt stöd och en
förstärkning av arbetet med handlingsplanen. Vänsterpartiet stärker budgeten för insatser till
unga med 45 mnkr som ger mer medel för SIP-samordnare, sociala insatsgrupper,
kvalificerade kontaktpersoner samt förstärkning av ungdomsmottagningarna.
Äldreomsorg
Coronapandemin har tydligt visat behovet av stora satsningar på äldreomsorgen. De anställda
inom äldreomsorgen har gjort fantastiska insatser under krisen, men utgångsläget med en
splittrad vård och omsorg med ett stort antal privata aktörer, många tidsbegränsat anställda
och brister i bemanningen var inte det bästa utgångsläget för en kris. Vi behöver nu satsa
rejält för att skapa den bästa äldreomsorgen i landet. Det behövs fler fasta anställningar och
ökad bemanning och förstärkt läkarnärvaro på äldreboenden, liksom bättre möjligheter för
äldreomsorgschefer att utöva ett närvarande ledarskap. Alla som arbetar inom äldreomsorgen
behöver bättre arbetsmiljö och särskilda insatser för detta. Vi vill ha äldrekuratorer som
arbetar uppsökande och stödjande i varje stadsdelsområde och att staden fortsätter att utveckla
tryggt mottagande och aktivitetscenter i hela staden. Stadsdelsnämndens biståndsbedömning
ska präglas av hög rättssäkerhet och vi har en särskild satsning för att varje nämnd ska ha
möjlighet att arbeta aktivt med att tillämpa en generös biståndsbedömning.
Hela budgeten för äldreomsorgen ska använda till just äldreomsorgen, om verksamheten går
med överskott vill vi att de överskotten blir satsningar som gynnar de äldre och personalen.
Vi ser att stadsdelen i flera år gjort ett överskott i äldreomsorgen och de ”satsningar”
majoriteten annonserar förblir en chimär när medlen inte används.
Särskild satsning på kultur
Kultur är en viktig del av samhällsbygget. Pandemin har varit förödande för kulturbranschen
och många medborgare har inte alls kunnat ta del av kultur de senaste åren. Vi vill därför göra
en särskild satsning i stadsdelen och erbjuda alla barn i förskolan minst en professionell
kulturupplevelse.
Vi vill även att personer med funktionsnedsättning som bor i grupp- och servicebostäder eller
har boendestöd erbjuds två kulturaktiviteter per år samt att äldre personer som bor i särskilt
boende erbjuds två kulturaktiviteter per år.
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Särskilt uttalande
Inledning och översiktligt om budget 2022
Vi är glada och stolta över den verksamhetsplan och budget som vi i stadsdelen tagit fram för det
kommande året. Det är en urstark budget som vi idag fattar beslut om. Jämfört med 2021 ökar vi
budgeten med nästan 100 miljoner vilket innebär en ökning på 3,8 procent. Det är en kraftig ökning
och det ger oss goda förutsättningar att bedriva en bra verksamhet på Södermalm under 2022. I
Södermalms stadsdelsnämnd har vi en budget för 2022 på ca 2,6 miljarder kronor.
2021 har varit ett år som fortsatt att präglas av att vi befinner oss i en pandemi. Många av våra
medarbetare har arbetat mycket hårt under året, bland annat inom äldreomsorgen. Det är svårt att idag
göra en bedömning om när vi kan gå tillbaka till mer av normalitet och lägga pandemin bakom oss. Vi
ser hur vi nu igen befinner oss i en situation där antalet sjuka i pandemin ökar. Även 2022 kommer
vara ett år som helt eller delvis präglas av pandemin. Det ställer extra krav på i stort sett alla våra
verksamheter.
Vi gör viktiga satsningar under nästa år. Bland annat satsar vi 64,7 miljoner till äldreomsorgen, 5,7
miljoner till insatser för personer med funktionsnedsättning, 6,0 miljoner till individ- och
familjeomsorg och 5,0 miljoner på stadsmiljön. Vi gör också en särskild satsning på 9 miljoner kronor
på klimatinvesteringar.
Även om vi detta år har en förhållandevis god ekonomi och en bättre ekonomisk situation än många
andra stadsdelsnämnder så är det viktigt att vi fortsätter att vara noga med hur vi använder
skattebetalarnas pengar. Detta eftersom vi ser en fortsatt stor osäkerhet kring den globala ekonomin
och vi fortfarande befinner oss i en omfattande pandemi. Detta samtidigt som behoven är stora och
bland annat så ökar antalet äldre kraftigt under de kommande tio åren.
En stabil ekonomi är ett medel för att säkerställa vår gemensamma välfärd – förskola, skola,
äldreomsorg och socialtjänst. Det är bara med robusta finanser som grund som välfärden får stabila
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förutsättningar och kan utvecklas för framtiden.
Stockholms stads budget för 2022 har fokus på återstart samt på de som drabbats hårt av pandemin. Vi
gör satsningar som gynnar en grön tillväxt och som berör näringslivets förutsättningar,
bostadsbyggandet och tillhörande infrastruktur samt utveckling av Stockholms gröna och blå värden.
Omfattande satsningar inom välfärden inklusive skola och omsorg. Stora satsningar på trygghet och
det brottsförebyggande arbetet.
Den grönblå inriktningen för Stockholm
Vår politiska inriktning ligger fast. Stockholm ska vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar
stad där människor trivs och vill bo, känner trygghet, tillit och framtidstro, vill bilda familj, bygga
relationer och åldras. Stockholm ska vara en öppen och modern stad med livskvalitet för alla
stockholmare. Stockholm ska vara en stad med ren luft och rent vatten. Alla invånares frihet och
möjligheter ska värnas oberoende av bakgrund. Stockholm ska vara ledande i genomförandet av de 17
globala målen i Agenda 2030.
Den grönblå majoritetens tre målsättningar ligger fast:
Ɣ En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
Ɣ En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
Ɣ En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
Det är dessa och stadens budget som skapar ramen för vårt arbete i stadsdelsnämnden.
Skapa ett ännu bättre Södermalm
Vi älskar Södermalm och vi i den grönblå majoriteten ser fram emot att under ett nytt verksamhetsår
få styra Södermalms stadsdelsnämnd. Södermalm är ett livfullt stadsdelsområde med nya delar som
Hammarby sjöstad, gamla delar som Gamla stan och allt däremellan. Vi är Stockholms största
stadsdelsområde och i vårt stadsdelsområde bor många fantastiska människor. Under 2024 beräknas
drygt 133 000 människor att bo på Södermalm. På Södermalm råder en öppen inställning och vi gillar
olika. Vi har under mandatperioden arbetat för att göra Södermalm till en ännu mer hållbar och
inkluderande stadsdel för alla oss som bor här eller besöker stadsdelen. Vi vill att Södermalm ska
fortsätta vara en stadsdel där alla känner sig välkomna och hemma.
Vi kommer att säkerställa att Södermalms stadsdelsnämnd har en budget i balans och långsiktigt
hållbara finanser och att vi använder skattemedlen effektivt till största nytta för södermalmsborna.
Ett viktigt fokus är att människor på Södermalm är självförsörjande och att vägen till arbete och
svenskkunskaper är kort. Det är också viktigt för oss att Södermalm är ett hållbart stadsdelsområde
med en god livsmiljö. Detta samtidigt som vi bidrar till minskade klimatutsläpp och ökad biologisk
mångfald utifrån stadens förutsättningar. Att Södermalm är ett tryggt, säkert och välskött
stadsdelsområde att bo, vistas och driva företag i. Alla Södermalms barn ska trivas och nå sin fulla
potential på Södermalms förskolor. Att alla södermalmsbor som är i behov av stöd får insatser i tid
präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet och att alla äldre på Södermalm får en tillvaro som
präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.
Stadsdelsnämnderna har ansvar för merparten av stadens välfärdsverksamhet. Utifrån en bred
kompetens ska stadsdelsnämnderna erbjuda en hållbar samhällsservice av hög kvalitet.
Stadsdelsnämnderna ska vara en lokal länk samt ansvara för dialog mellan medborgare, stadens
förvaltningsorganisation och förtroendevalda.
När det gäller nämndmålet om att kontinuerligt pröva att upphandla verksamhet i konkurrens vill vi
tydliggöra att det vid varje tillfälle handlar om att överväga huruvida en upphandling
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antas kunna tillföra mervärden ur innovativt, ekonomiskt, socialt och hållbarhetsperspektiv och väga
samman dessa aspekter. Att kontinuerligt jobba med uppföljning och utveckling av all verksamhet är
mycket angeläget. Det gäller även upphandlingsprocesser i sig.
Södermalm ska även i fortsättningen vara en öppen och inkluderande stadsdel där mångfald och
minoriteter synliggörs och där var och en får möjlighet att vara den hen är. Också 2022 ska detta
speglas i verksamheter som möter alla medborgares behov på likvärdiga villkor. Jämställdhets- och
barnperspektiv, tillgänglighet och minoriteters rättigheter ska beaktas. Ungdoms-, pensionärs- och
funktionshindersråden är viktiga medspelare för att uppnå detta.
Ökat fokus på hållbarhet
Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar
i klimatarbetet, där staden intar rollen som en internationell förebild i det globala milj|ࡇ- och
klimatarbetet. Arbetet för miljö och klimat ska göra tydliga avtryck inom alla politiska områden och
stadens egna verksamheter ska gnࡈ före för att visa vägen i arbetet för en klimatsmart och hållbar stad.
Den nyligen presenterade IPCC-rapporten visar att ett intensifierat och resultatinriktat miljö-och
klimatarbete är helt centralt för att kunna hantera de klimatrelaterade utmaningarna. Staden har som
mål att Stockholm ska vara en fossilfri och klimatpositiv stad 2040 och en fossilfri organisation 2030.
Trafiken på Södermalm och i övriga Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030. Klimat- och
miljöarbetet är grundläggande för en hållbar stadsutveckling i enlighet med stadens miljöprogram
2020–2023.
Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling ligger till grund för en hållbar utveckling och
Stockholm ska vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen. Vi vill att Södermalm
ska ha en framträdande roll, vara aktiv och gnࡈ före som stadsdel i detta arbete.
Stadens miljöprogram, klimathandlingsplanen och handlingsplanen för biologisk mångfald är
angelägna dokument som behöver ge avtryck i varje stadsdel. Vi har i stadsdelen sedan 2019 tagit
fram en egen milj|ࡇ- och klimathandlingsplan. Planen innehåller nedbrutna mål för stadsdelen och ger
överblick och konkret stöd för de olika verksamheterna.
Vi fortsätter arbetet med att stärka den biologiska mångfalden i stadsdelen. Under 2022 ska ett
stadsdelsvist åtgärdsprogram för biologisk mångfald tas fram. Vi genomför viktiga insatser för att
gynna insekter och pollinatörer genom anläggning av fler ängsytor, utplacering av nya bibon och
plantering av växter. Stadsdelens naturreservat, unika i stadsmiljön, har fått fördjupade skötselplaner
och under 2022 görs flera insatser för att förbättra vattenstatus i Årstaviken med bland annat tillförsel
av död ved.
Trädbeståndet i våra parker behöver upprätthållas. Träden är viktiga då de bland annat binder
koldioxid från atmosfären samt bidrar till att sänka temperaturen vid värmeböljor, dessutom bidrar
träden och dess växtbäddar till omhändertagande av dagvatten i samband med skyfall. Vi vill även
fortsätta arbetet med att tillföra växtbäddar med biokol för parkträd och planteringar, även detta bidrar
till att minska koldioxidhalten i atmosfären. Vi söker klimatinvesteringsmedel för att möjliggöra detta.
Det viktiga arbetet med att minska matens klimatpåverkan fortsätter under 2022. Mätning av
koldioxidutsläppen från de livsmedel och måltider som serveras inom stadens verksamheter fortsätter.
Vi behöver både minska onödigt matsvinn och samtidigt samla in det matavfall som ändå uppstår i
form av restprodukter. Vårt mål om en hög andel ekologiskt ligger kvar.
Parker, platsutveckling och upplevelser
Vi satsar på parker, platsutveckling och upplevelser i stadsmiljön. Renhållningen i parkerna stärks,
ambitionen är också att klottersaneringen i staden ska fungera bättre och svarstiden på inkomna
synpunkter och klagomål från medborgarna ska kortas.
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Parkerna och grönstrukturen är otroligt betydelsefulla i vår stadsdel och vi ska vara rädda om de vi
har. Att större fokus på biologisk mångfald nu finns med är mycket bra. Vi är också glada över den
klara ambitionshöjning vi gör av parkskötsel i samband med den nya upphandling som gjorts och där
höga krav ställs. Att vi i upphandlingen också ställer sociala krav är vi tidigt ute med i staden.
Stadsdelen behöver på sikt mer grönytor i takt med att stadsdelen växer. Vi är stolta över att vi nu kan
ta första steg i den riktningen och påbörja realiseringen av planerna av projektet som gått under
arbetsnamnet ”Low Line Södermalm”. Under 2022 ska stadsdelen, genom att använda tillfälliga
upplåtelser, utveckla nya aktiviteter och en ny tillfällig parkmiljö i den västra delen av spårområdet
nedanför Södersjukhuset och längs Årstaviken. Förberedelserna ska genomföras innan 31 maj 2022 så
det nya parkområdet kan tas i bruk av boende och besökare i början på sommaren. För oss är det
avgörande att miljö och aktiviteter utvecklas i ett öppet och nära samarbete med föreningsliv och
lokala företag, inte minst aktörer som redan är aktiva i området. Vi ser gärna att förvaltningen i
tertialrapport 1 presenterar en sammanfattning av dialogen med lokala aktörer samt en preliminär plan
för utvecklingen av parkmiljön och sommarens aktiviteter.
Boende och besökare ska känna sig hemma och välkomna i stadsdelen. Klagomål ska tas på allvar,
men samtidigt är det viktigt att vi fortsatt värdesätter att vi har en stadsdel med och för människor i
olika livssituationer. Stadsdelen har en förhållandevis hög andel av sociala verksamheter, vilket också
är något vi värdesätter.
Vi kommer genomföra särskilda insatser för att lyfta upplevelsen i parkerna. Utöver det som tidigare
nämnts om att anlägga boplatser för bin och andra insekter och ytor med ängsmark i utvalda parker
kommer vi att byta ut trasiga skräpkorgar och tillföra fler i områden där det råder brist. Renovering av
slitna gräs- och grusytor samt återplantering av växtmaterial kommer att fortsätta. I minst fem parker
kommer avi att genomföra nödvändiga renoverings- och återplanteringsåtgärder. Lekplatserna på
Södermalm är mycket populära och har ett hårt slitage. Minst tre lekparker kommer att upprustas
under nästa år.
Vi vill att parkerna ska kunna användas bättre även på vintertid. Därför kommer det att anläggas
skidspår i Drakenbergsparken och i Tengdahlsparken när natursnö finns i tillräckligt stor utsträckning.
Vi kommer också spola isar för skridskoåkning och skötseln av de nya grillplatserna i Hammarby
Sjöstad kommer att prioriteras.
Vi hoppas också kunna möjliggöra för fler badplatser på Södermalm och i Hammarby Sjöstad. Under
nästa år kommer staden att ta fram en handlingsplan som undersöker flera nya möjliga bad inom vår
stadsdel.
Stadsdelen ska bidra till ett fortsatt levande kultur- och föreningsliv i hela stadsdelsområdet. Vi är
stolta över att Södermalm nu får en kultursamordnare som kan stärka kontakten både mellan
civilsamhället och förvaltningen och mellan olika föreningar och miljöer. Vi avsätter även 2022
300 000 kronor för aktiviteter, gärna utomhus, främst riktade mot barn, ungdom och äldre. Medlen kan
sökas av civilsamhällets organisationer och andra intressenter eller disponeras till aktiviteter i regi av
förvaltningen.
I den grönblå majoritetens budget för Stockholms stad ingår ett uppdrag till Södermalms
stadsdelsförvaltning att utreda möjligheterna att GlashusETT i Hammarby sjöstad kan fungera som
ungdoms-, förenings- och allmänna lokaler. Det finns en stor önskan i Sjöstaden om en hemvist för det
lokala föreningslivet, för stadsdelens nattvandrare och inte minst för varierade aktiviteter för områdets
allt fler ungdomar. Att göra GlashusETT till en öppen och levande plats för alla skulle göra Sjöstaden
till en ännu roligare, tryggare och mer inkluderande lokalmiljö för boende och besökare. I lokala
facebookgrupper finns ett stort och positivt engagemang kring frågan och många har idéer till nya
aktiviteter att fylla GlashusETT med. Det är därför viktigt att föreningslivet i Hammarby sjöstad aktivt
involveras i utredningsarbetet. Även här ser vi gärna en återkoppling från förvaltningen i tertialrapport
1.
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Höjda ambitioner för äldreomsorgen
Den pågående pandemin har inneburit mycket stora påfrestningar för de äldre, anhöriga och
medarbetare. Vi är stolta och tacksamma över den enorma insats personalen utfört under pandemin
och fortfarande utför varje dag. Framöver blir det avgörande att stärka arbetsmiljöinsatserna, ge
medarbetarna möjlighet till kompetensutveckling och sätta av resurser till kvalitetsutveckling av
verksamheten. Trygghet, valfrihet och personcentrerad omvårdnad ska prägla äldreomsorgen på
Södermalm.
Under 2022 kommer vi därför genomföra en omfattande kompetensutveckling inom äldreomsorgen.
Det handlar bland annat om demens, språk, psykisk ohälsa, dokumentation samt välfärdsteknologi.
Under nästa år kommer vi också utöka chefsbemanningen i syfte att skapa ett mer nära ledarskap och
förbättra arbetsmiljön får våra medarbetare. Det är en viktig satsning både på de äldre och på
äldreomsorgens medarbetare.
Vi fortsätter fokuset på att skapa en bra måltidssituation med vällagad mat och social gemenskap. Idag
lagar vi mer mat på avdelningarna än för ett år sedan. Vi gör ytterligare satsningar under nästa år på
måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen.
Det behövs ännu mer kraftfulla insatser mot ofrivillig ensamhet och otrygghet i hemmet. Vi utvecklar
och förbättrar vårt arbete med äldrelotsar för att söka upp och stötta samt informera Södermalms äldre
och deras anhöriga i olika äldrefrågor och lotsa vidare till rätt insats. Aktiviteter och träffpunkter för
äldre ska finnas i hela stadsdelsområdet. Både det uppsökande arbetet och digitala sociala arenor ska
utvecklas vidare. Föreningsstödet stärks inte minst för aktörer som riktar sin verksamhet mot
stadsdelens äldre.
Ökat fokus på lärande och rörelse i förskolan
På Södermalm har vi Stockholms bästa kommunala förskolor och vi har också riktigt bra fristående
förskolor. Vi ska vara stolta över allt det arbete som bedrivs i våra förskolor. Och under nästa år
fortsätter arbetet för att ytterligare förbättra våra förskolor.
Under nästa år kommer vi att genomföra ett arbete i syfte att öka vårdnadshavarnas delaktighet genom
att utveckla kommunikationen och informationen, förtydliga möjligheter och ansvar att ta del av
dokumentationen i skolplattformen samt förtydliga möjliga digitala kommunikationsvägar.
Antalet barn på Södermalm inom förskolan kommer minska under 2022. Det innebär att vi måste
anpassa verksamheten för färre barn. Vi kommer därför framöver att få fortsätta se över våra lokaler
och säkerställa att vi har rätt andel lokaler. För oss i den grönblå majoriteten är det viktigt att vi lägger
så mycket resurser som möjligt på förskolepersonal för att säkerställa varje barns rätt till god
utbildning.
Vi vet hur viktigt det är att barn tidigt i livet lär sig goda vanor så som kost och motion. Därför
fortsätter vi prioritera detta i våra förskolor i form av näringsrik mat och fokus på rörelse i
verksamheten.
Ökat fokus på trygghet
Södermalm ska bli en ännu tryggare stadsdel. Vi kommer att under nästa år att utöka antalet
fältassistenter med ytterligare en person. Det innebär att vi på bara två år har gått från 5 till 7
fältassistenter på Södermalm. Denna satsning ska leda till att fältassistenterna kan stärka sin närvaro
på platser med hög besöksfrekvens såsom torg och parker. Fältassistenterna kommer också att
samarbete nära med de mobila ordningsvakterna som finns i staden, nattvandrare och andra vuxna. En
viktig del i det förebyggande arbetet är också att kontinuerligt utveckla samverkan mellan skola och
socialtjänst då vi vet att skolan är en av våra viktigaste skyddsfaktorer för barn och ungdomar.
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Vi kommer att fortsätta vårt arbete med platssamverkan. Under nästa år med ett särskilt fokus på
Hornstull, Mariakvarteren och Medborgarplatsen.
Vi avsätter även nästa år särskilda medel för trygghetsaktiviteter i stadsdelsområdet. Vi hoppas att
dessa 300 000 kronor ska kunna bidra till att möjliggöra för fler lokala och småskaliga aktiviteter som
kan öka tryggheten i vår stadsdels. Medlen kan sökas av civilsamhällets organisationer och andra
intressenter eller disponeras inom förvaltningens existerande samverkansforum för trygghet,
exempelvis Söderandan. Informationsinsatserna riktade mot målgruppen stärks så att fler föreningar
och andra aktörer får vetskap om möjligheten. Även här kan stadsdelens nya kultursamordnare bli en
viktig medspelare för civilsamhället.
Avslutningsvis
Vi är i den grönblå majoriteten mycket stolta över verksamhetsplan och budget för 2022. Det är en
mycket stark budget för Södermalm med stora satsningar. Södermalm är en fantastisk stadsdel men
den kan bli bättre. Vi kommer under nästa år att arbeta för att öka tryggheten, förbättra äldreomsorgen,
förskolan och socialtjänsten. Vi vill att parkerna ska bli renare och vi kommer satsa mer på att rusta
upp både parker och lekparker. Vi ökar takten i arbetet med att minska klimatpåverkan och öka den
biologiska mångfalden.
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Södermalms stadsdelsnämnd
2021-12-16
Dnr: SÖD 2021/997
Ärende 9
Ulf Wester (SD)

Verksamhetsplan 2022 för Södermalms
stadsdelsnämnd
SU
Ett förslag till verksamhetsplan och budget för Södermalms stadsdelsnämnd i linje med majoritetens
budget i kommunfullmäktige har inkommit till stadsdelsnämnden.
Sverigedemokraterna har presenterat en egen budget i kommunfullmäktige där vi redovisar vår syn på
hur verksamheten för Stockholms stad bör prioriteras och hänvisar därför till denna för en utförligare
beskrivning.
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet om verksamhetsplan med anledning av vårt
presenterade motförslag till stadsövergripande omprioriteringar i kommunfullmäktige.
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§ 10
Fördelning av föreningsbidrag 2022
SÖD 2021/884

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
fördelning av föreningsbidrag inklusive medel till förtroende- och
anhörigråd.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att utöver det förslag på tilldelning
som förvaltningen föreslår, satsa ytterligare 200 000 kronor på
föreningsbidrag enligt följande fördelning:







Fryshusets idrottsförening, + 32 000 (= 70 000)
Södergården, + 45 000 (= 675 000)
Timmermansgården, + 20 000 (= 625 000)
Mäster Olofsgården, + 25 000 (= 575 000)
Sjöstadsföreningen, + 50 000 (= 150 000)
Katarina församling, öppen förskola, + 28 000 (= 28 000)

3. Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra:
Höjning av föreningsbidragen
Föreningarna på Södermalm bidrar varje dag till att människors
livskvalitet och valfrihet stärks. När ensamhet, otrygghet och
utsatthet förebyggs räcker samtidigt välfärdens resurser till fler. Vi
är stolta över att Södermalm är den stadsdel i hela Stockholm som
satsar allra mest på föreningsbidragen. Vi är glada för att vår starka
ekonomi gör det möjligt med ytterligare satsningar i 2022. Aktörer
som redan bidrar till att göra Södermalm roligare, tryggare och mer
inkluderande för barn, ungdom och äldre kan nu utveckla sin
verksamhet vidare.
Ett stärkt och oberoende civilsamhälle är i sig ovärderligt. Det är
viktigt för oss att stärka de långsiktiga förutsättningarna för
civilsamhället på Södermalm. Höjda föreningsbidrag till aktiviteter
som kompletterar nämndens kärnverksamhet är en viktig del av
detta. Den nya kultursamordnaren, ett återupprättat ungdomsråd,
aktivitetsmedel (kr. 300 000), trygghetsmedel (kr 300 000) och
utredningen av förenings- och allmänna lokaler i GlashusETT är
andra viktiga delar av majoritetens satsning på civilsamhället i
stadsdelen.
För oss i den grönblå majoriteten kommer det vara viktigt att
föreningslivet i Södermalm ska ha möjligheter att stärkas och
utvecklas även 2022–2026 samt bli en ännu viktigare
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samarbetspartner för stadsdelen. Samtidigt vet vi att stadsdelen
framöver kommer få kraftigt höjda kostnader i äldreomsorgen. Vår
ambition är att hålla föreningsbidragen på en hög nivå men det är
viktigt att föreningarna inte planerar för att bidragen fortsätter växa
kraftigt även kommande mandatperiod.
Föreningslivet utvecklas och vi ser att även föreningsbidragens
form, struktur och flexibilitet kan vidareutvecklas. Vi ser fram emot
en förstärkt dialog med stadsdelens civilsamhälle framöver.
Reservationer
Anders Göransson, Britten Lagerkvist Tranströmer och Magnus
Nilsson, samtliga (S), samt Elis Wibacke (V) och Charlotte Lilja
Pittuco (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
(bilaga).
Ersättaryttrande
Cassandra Solback (S), Anna-Karin Lindahl (S), Frida Nehrfors
Hultén (V) och Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det
gemensamma förslaget till beslut från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet.
Eva Runvald (M), Britt Haselwanter (M), Roslana Cederhage (M),
Ashna Ibrahim (C), Johan Lisspers (L) och Frida Bondesson (KD)
ställer sig bakom majoritetens förslag till beslut.
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 en utpräglad lokal verksamhet inom
Södermalms stadsdelsområde och som kompletterar nämndens
kärnverksamheter inom förskoleavdelningen, sociala avdelningen
och avdelningen för äldreomsorg.
För år 2022 har det kommit in 23 ansökningar om föreningsbidrag
och det totala ansökningsbeloppet uppgår till 6 379 723 kronor. I
ärendet redovisas förslag till fördelning av föreningsbidrag till de
föreningar som ansökt samt medel till förtroende- och anhörigråd
för år 2022 med ett totalt belopp 3 490 000 kronor. Förvaltningens
förslag till årets fördelning utgår från samma totala belopp som
föregående år.
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Förslag till beslut
Christoffer Järkeborn (M), Mikael Igelström (M), Harald Eriksson
(M), Anders Karlsson (M), Anne-Lie Elfvén (L), Magnus
Palm (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) föreslår att nämnden
beslutar enligt majoritetens förslag (bilaga).
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Birgitta Sevefjord (V) och Charlotte Lilja Pittuco
(V) föreslår att nämnden beslutar enligt det gemensamma förslaget
från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut majoritetens förslag samt det gemensamma förslaget från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
majoritetens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/884-25 Tjänsteutlåtande Föreningsbidrag 2022
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Ärende 10 – Fördelning av
föreningsbidrag

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

Förslag till beslut
Att utöver det förslag på tilldelning som förvaltningen föreslår satsa ytterligare 200 000
kronor på föreningsbidrag enligt följande fördelning:
x
x
x
x
x
x

Fryshusets idrottsförening, + 32 000 (= 70 000)
Södergården, + 45 000 (= 675 000)
Timmermansgården, + 20 000 (= 625 000)
Mäster Olofsgården, + 25 000 (= 575 000)
Sjöstadsföreningen, + 50 000 (= 150 000)
Katarina församling, öppen förskola, + 28 000 (= 28 000)

Höjning av föreningsbidragen
Föreningarna på Södermalm bidrar varje dag till att människors livskvalitet och valfrihet
stärks. När ensamhet, otrygghet och utsatthet förebyggs räcker samtidigt välfärdens resurser
till fler. Vi är stolta över att Södermalm är den stadsdel i hela Stockholm som satsar allra mest
på föreningsbidragen. Vi är glada för att vår starka ekonomi gör det möjligt med ytterligare
satsningar i 2022. Aktörer som redan bidrar till att göra Södermalm roligare, tryggare och mer
inkluderande för barn, ungdom och äldre kan nu utveckla sin verksamhet vidare.
Ett stärkt och oberoende civilsamhälle är i sig ovärderligt. Det är viktigt för oss att stärka de
långsiktiga förutsättningarna för civilsamhället på Södermalm. Höjda föreningsbidrag till
aktiviteter som kompletterar nämndens kärnverksamhet är en viktig del av detta. Den nya
kultursamordnaren, ett återupprättat ungdomsråd, aktivitetsmedel (kr. 300 000),
trygghetsmedel (kr 300 000) och utredningen av förenings- och allmänna lokaler i
GlashusETT är andra viktiga delar av majoritetens satsning på civilsamhället i stadsdelen.
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För oss i den grönblå majoriteten kommer det vara viktigt att föreningslivet i Södermalm ska
ha möjligheter att stärkas och utvecklas även 2022–2026 samt bli en ännu viktigare
samarbetspartner för stadsdelen. Samtidigt vet vi att stadsdelen framöver kommer få kraftigt
höjda kostnader i äldreomsorgen. Vår ambition är att hålla föreningsbidragen på en hög nivå
men det är viktigt att föreningarna inte planerar för att bidragen fortsätter växa kraftigt även
kommande mandatperiod.
Föreningslivet utvecklas och vi ser att även föreningsbidragens form, struktur och flexibilitet
kan vidareutvecklas. Vi ser fram emot en förstärkt dialog med stadsdelens civilsamhälle
framöver.
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2021-01-28
Ärende 10
Fördelning av föreningsbidrag år 2022
Anders Göransson m.fl. S
Charlotta Lilja Pittuco m.fl. V
Antonia Simon Fi

Förslag till beslut
att nämnden bifaller förvaltningens beslut med följande tillägg:
att

öka ramen för föreningsbidrag 2022 från 3 490 000 till 4 215 000
kronor.

att

Sprallen beviljas 200 000 kronor i föreningsbidrag för år 2022.

att

Södergården beviljas 830 000 kronor i föreningsbidrag för år 2022.

att

Mäster Olofsgården beviljas 650 000 kronor i föreningsbidrag för år
2022.

att

Timmermansgården beviljas 705 000 kronor i föreningsbidrag för år
2022.

att

Katarina församling beviljas 100 000 kronor i föreningsbidrag för
smågrannarna år 2022.

att

Sofia församling beviljas 200 000 kronor i föreningsbidrag för år
2022.

att

Fryshuset beviljas 50 000 kronor i föreningsbidrag för år 2022.

att

RSMH beviljas 12 500 kronor i föreningsbidrag för år 2022.

att

ge förvaltningen i uppdrag att ändra riktlinjerna så att det sker en
generell uppräkning av föreningsbidragen år för år utifrån
konsumentprisindex med start 2022.

2 (2)
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Vid en ytlig betraktelse så är dansbanan vid Eriksdalsbadet bara en dansbana. Den
som orkar att borra lite på djupare inser dock snart att förutom musik, dans och
glädje så lägger den grunden för en fantastisk trygghetsinsats. Deltagarna själva
skapar en mer välkomnade och trygg miljö. Dansare och åskådare fungerar som
parkvakter. En (förhållandevis) liten investering från stadsdelen ger via
frivilliginsatser en mångdubblad effekt i praktiken. Vi föreslår därför att Sprallen
ska få 200 000 kr för 2022.
Stadsdelens hem- och föreningsgårdar är centrala byggstenar i ett Södermalm, ett
Stockholm för alla. De tillhandhåller en nödvändig infrastruktur där arrangörer
och deltagare bidrar med sitt eget arbete. De motverkar ensamhet genom att ge
tillfällen för människor att mötas och göra saker tillsammans. Vi väljer därför att
höja beloppet för alla hemgårdar som sökt med 100 000 kr.
Vi föreslår också en särskild höjning till Södergården med 100 000 kr. Detta för
att försäkra oss om att de ska kunna fortsätta med och utveckla sin verksamhet
som är av så stor vikt för så många grupper i samhället, inte minst på Söder.
Hade Maria Högalids föreningsråd (Hartwickska huset) och Sällskapet Gustafs
Skål (Kristinehovs Malmgård) ansökt om pengar hade vi varit mycket positivt
inställda till deras ansökningar. Tillsammans med Södergården bedriver de en
omfattande verksamhet för Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma
Narkomaner (NA). Varje dag. Året runt. Många tusen mötestimmar. Utifrån ett
trygghetsperspektiv är det en fantastisk verksamhet. Som av olika skäl inte får det
stöd som är rimligt. Det här är något som politiken behöver hantera.
Under våren kommer vi därför att återkomma med en skrivelse till nämnden. I den
kommer vi lyfta förslag och tankar på hur vi kan förändra vårt föreningsstöd för
att också fånga in de trygghetsskapande aspekterna av de olika
föreningsverksamheterna.
Vi vill satsa på småknattarna i Katarina församling. Kyrkan har sin infrastruktur
på plats. Genom att stödja deras öppna förskola blir det bra pang för pengarna. En
särskilt viktig aspekt i sammanhanget är att kyrkan sedan tidigare har en god
ingång i gruppen nyanlända, inte minst via satsningen på Goda grannar.
Vi gillar Fryshusets satsning och vill att de får halva det sökta beloppet. Vi tycker
också att RSMH borde få den summa de söker.
För ett gott samhälle bygger vi tillsammans.
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§ 11
Månadsrapport för november 2021
SÖD 2021/1278

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
månadsrapport för november 2021.
Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport per november med helårsprognos visar på ett
överskott om 97,0 mnkr före och ett överskott om 90,0 mnkr efter
resultatöverföring. I prognosen råder en osäkerhet på intäkts- och
kostnadsutvecklingen till följd av covid-19. Detta gäller bland annat
antalet personer inom vård- och omsorgsboenden och personer med
behov av försörjningsstöd.
Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av
kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad
sjukfrånvaro. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för
inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt
minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende.
Totalt har förvaltningen erhållit 21,0 mnkr i covid kompensation för
perioden januari – oktober.
Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett överskott om 41,5
mnkr, individ och familj ett överskott om 33,0 mnkr, ekonomiskt
bistånd ett överskott om 3,5 mnkr, service till personer med
funktionshinder ett överskott om 6,0 mnkr och övrig verksamhet ett
överskott om 15,0 mnkr. Stadsmiljö prognostiserar ett underskott
om 2,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i
balans.
Sjukfrånvaron för september är 8,47 procent för rullande 12
månader.
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 2021/1278-1 Tjänsteutlåtande Månadsrapport
november 2021
 SÖD 2021/1278-1.1 Bilaga 1 Ekonomiskt bistånd 2021
 SÖD 2021/1278-1.2 Bilaga 2 Uppföljning VOB 2021
 SÖD 2021/1278-1.3 Bilaga 3 Inskrivning Förskola 2021
 SÖD 2021/1278-1.4 Bilaga 4 Sjukfrånvaro
 SÖD 2021/1278-1.5 Bilaga 5 Beviljade medel KS 2021
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§ 12
Skrivelse från (V) om fördjupad statistik inom
äldreomsorgen
Svar på skrivelse från Charlotte Lilja Pittuco med flera (V)
SÖD 2021/1166

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden gav den 21 oktober 2021 förvaltningen i uppdrag
att svara på en skrivelse från Charlotte Lilja Pittuco med flera (V). I
skrivelsen lyfter författarna ett antal frågor kopplade till
äldreomsorgsverksamheterna och då särskilt vård- och
omsorgsboenden.
I Stockholms stads årsrapport för äldreomsorgen år 2020
konstateras att undersköterskor och vårdbiträden utgör den största
personalgruppen inom Stockholms stads äldreomsorg. Inom
Södermalms fyra vård- och omsorgsboenden i egen regi finns 127
tillsvidareanställda undersköterskor och 30 tillsvidareanställda
vårdbiträden. Det innebär att andelen undersköterskor uppgår till 81
procent av de två yrkeskategorierna och andelen vårdbiträden
uppgår till 19 procent.
På vård- och omsorgsboendena i egen regi finns 18
tillsvidareanställda sjuksköterskor. Till varje vård- och
omsorgsboende finns en ansvarig läkarorganisation som är
ackrediterad av Region Stockholm. Ansvarig läkare genomför rond
på vård- och omsorgsboendet minst en gång per vecka, ofta flera,
och finns även tillgänglig efter behov.
I stadsdelsområdets vård- och omsorgsboenden i egen regi finns en
mindre andel omvårdnadspersonal som inte har någon
grundutbildning inom vård- och omsorgsområdet. En omfattande
kartläggning av personalens kompetensnivå har inletts. Denna
kartläggning ska ligga till grund för de kompetenssatsningar som
ska genomföras den närmaste treårsperioden för att möta de ökade
kompetenskraven inom vård- och omsorgsområdet.
Medelåldern för nyinflyttade på vård- och omsorgsboende under
innevarande år, med beslut från Södermalms stadsdelsnämnd, är
85,5 år och medianvårdtiden i hela Stockholms kommun uppgår till
609 dagar.
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Inom vård- och omsorgsboende betalar den enskilde en avgift för
vård och omsorg, kost samt hyra. För servicehus betalar den
enskilde samma omsorgsavgift som de personer som har hemtjänst.
Avgiften styrs av hur många timmar hjälp den enskilde är beviljad.
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 2021/1166-3 Tjänsteutlåtande Skrivelse från (V) om
fördjupad statistik inom äldreomsorgen
 SÖD 2021/1166-1 Skrivelse från (V) om fördjupad statistik
inom äldreomsorgen
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§ 13
Inkomna medborgarförslag november 2021
Beslut om hantering
SÖD 2021/1309

Beslut
1. Medborgarförslag angående rutschkanan i Skånegläntans
lekpark (SÖD 2021/1223) lämnas till förvaltningen för
beredning.
2. Medborgarförslag angående att göra en muralmålning på
den gråa väggen på Magnus Ladulåsgatan 32 (SÖD
2021/1251) överlämnas till AB Stockholmshem.
3. Medborgarförslag angående att upprätta en kulturmiljöplan
för industrispåret sträckan Södersjukhuset – Eriksdalslunden
och området runt det (SÖD 2021/1252) lämnas till
förvaltningen för beredning.
4. Medborgarförslag om julbelysning över Skånegatan (SÖD
2021/1317) lämnas till förvaltningen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Under november månad 2021 har fyra 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 2021/1309-1 Tjänsteutlåtande inkomna
medborgarförslag november 2021
 SÖD 2021/1309-1.4 Medborgarförslag
2021.1223_Bortredigerad
 SÖD 2021/1309-1.2 Medborgarförslag
2021.1251_Bortredigerad
 SÖD 2021/1309-1.3 Medborgarförslag
2021.1252_Bortredigerad
 SÖD 2021/1309-1.1 Medborgarförslag
2021.1317_Bortredigerad
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§ 14
Medborgarförslag om att anlägga en basketplan på
Långholmen
Svar på medborgarförslag
SÖD 2021/799

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
anlägga en basketplan på Långholmen.
Basketplaner med två korgar finns i nuläget på västra Södermalm i
Rosenlundsparken och i Bergsgruvan. Den föreslagna platsen
ansvaras inte av stadsdelsnämnden då ytan är fastighetsmark. Då
skolan på platsen är en privat grundskoleverksamhet i regi av
Jensen grundskola föreslår förvaltningen att förslagsställaren
kontaktar skolan för en dialog om en basketplan på platsen.
Förvaltningen tar med sig önskemålet om ytterligare en basketplan
med två korgar på västra Södermalm som en sak att utreda i
samband med kommande parkupprustningar.
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 2021/799-3 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om att
anlägga en basketplan på Långholmen
 SÖD 2021/799-3.1 Medborgarförslag
SÖD2021.799_Bortredigerad(538568) (0)_TMP
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§ 15
Medborgarförslag gällande att anlägga en pumptrack på
sydöstra Reimersholme
Svar på medborgarförslag
SÖD 2021/809

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
anlägga en pumptrack på sydöstra Reimersholme.
2016 påbörjades planeringen för en upprustning av parken på den
föreslagna platsen. Samråd om parkens utformning hölls den 23 maj
2018. Hösten 2020 påbörjade förvaltningens markentreprenör
upprustningen. Arbetena pågår fram till och med våren 2022 och
när de är genomförda kommer det på den föreslagna platsen bland
annat finnas en större perennplantering med drygt 2 500 plantor
som ska skapa en vacker blomsterprakt.
Förvaltningen kan därför inte ge gehör åt förslaget med en
pumptrack på denna plats utan föreslår att det läggs in i
förvaltningens ”idébank” för att kunna utredas i samband med
kommande parkupprustningar.
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 2021/809-3 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag
gällande att anlägga en pumptrack på Sydöstra
Reimersholme
 SÖD 2021/809-3.1 Medborgarförslag
SÖD2021.809_Bortredigerad(538559) (0)_TMP
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§ 16
Medborgarförslag gällande att K-märka det gamla
järnvägsspåret mellan Eriksdal och Södersjukhuset
Svar på medborgarförslag
SÖD 2021/804

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Reservationer
Elis Wibacke (V) och Charlotte Lilja Pittuco (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Ersättaryttrande
Frida Nehrfors Hultén (V) ställer sig bakom Vänsterpartiets förslag
till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag som
bland annat föreslår att det gamla järnvägsspåret mellan Eriksdal
och Södersjukhuset ska K-märkas. I förslaget föreslås även att olika
insatser ska genomföras i området såsom borttagande av sly och
vissa träd, så in ängsblommor samt förbättra tillgängligheten vid
järnvägsspåret.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det syftar
till att utveckla en plats inom stadsdelsområdet som har potential att
upptäckas av fler boende och besökare i stadsdelsområdet.
Det aktuella spårområdet, nedanför Södra Årstalundens
koloniträdgårdsområde, utgör enligt gällande detaljplan ett
järnvägstrafikområde. Spårområdet ansvaras av
exploateringsnämnden och omkringliggande parkmark ansvaras av
stadsdelsnämnden. Stadsdelsförvaltningen och
exploateringskontoret samverkar kring skötseln av området.
Enligt Stadsmuseet kan ett område erhålla juridiskt skydd som utgår
från de kulturhistoriska värdena genom att förklara spårområdet
som byggnadsminne, enligt kulturmiljölagen, eller genom att förse
området med skyddsbestämmelser i plan. Förvaltningen avser inte
att för egen del väcka frågan om byggnadsminnesförklaring av
spårområdet.
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Flera av de åtgärder som föreslås i medborgarförslaget, såsom
förbättrad skötsel av spårområdet och förbättrad tillgänglighet,
planeras att omhändertas i samband med genomförande av det
uppdrag stadsdelsnämnden erhållit i förslaget till budget för 2022
som innebär aktivering av den aktuella delen av spårområdet.
Förslag till beslut
Elis Wibacke (V) och Charlotte Lilja Pittuco (V) föreslår att
nämnden beslutar enligt Vänsterpartiets förslag (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/804-4 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag
gällande att K-märka det gamla järnvägsspåret mellan
Eriksdal och Södersjukhuset
 SÖD 2021/804-4.1 Medborgarfo¨rslag
SÖD2021.804_Bortredigerad

Bilaga § 16 Förslag till beslut - Vänsterpartiet

Sida 58 (90)

Södermalms stadsdelsnämnd
2021-12-16
Ärende 16
Medborgarförslag gällande att
K-märka det gamla
järnvägsspåret mellan Eriksdal
och Södersjukhuset
Dnr SÖD 2021/804
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. V
Förslag till beslut
-

att bifalla medborgarförslaget
att därutöver anföra:

Vi håller med förslagsställarna om att järnvägsspåret bör K-märkas snarare än att upplåtas till
tillfälliga kommersiella aktiviteter. Vi tycker att koloniområdet, som är en pärla på
Södermalm, bör skyddas. Här strövar många tusen människor varje vår och sommar och
njuter av grönskan och stillheten.
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§ 17
Medborgarförslag gällande upprustning av del av kaj vid
Danviksbron - Norra Hammarbyhamnen
Svar på medborgarförslag
SÖD 2021/780

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
upprustning av del av kaj vid Danviksbron - Norra
Hammarbyhamnen. I medborgarförslaget föreslås bland annat att ett
litet utegym och några bänkar placeras ut på den plats vid
Alsnögatan som, enligt förslagsställaren, i dagsläget inte används
till annat än hundrastning och för parkering av sparkcyklar.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget i sig är positivt
då det föreslår en aktivitet på en plats som idag saknar tydlig
användning. Den aktuella ytan som föreslås erhålla exempelvis ett
utegym är dock upplåten som tomträtt till Peab Sverige AB varför
stadsdelsnämnden inte har rådighet över ytan.
Beträffande förslaget att anlägga ett utegym i området anges i
förslaget till stadens budget för 2022 en aktivitet som lyder:
Idrottsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda
var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en
mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet
med utredningens slutsatser. Förvaltningen anser med hänvisning
till föreslagen aktivitet att ett eventuellt beslut om ett nytt utegym i
området kring den föreslagna platsen får avvakta till dess
ovannämnda utredning är genomförd.
Beträffande förslaget att tillföra platsen en kiosk är en förutsättning
för det att det finns en intressent som vill bedriva en
kioskverksamhet i området. För att anlägga en kiosk på stadens
mark krävs dessutom polistillstånd. Om en ansökan inkommer till
förvaltningen på remiss om att placera en kiosk i området kring den
aktuella platsen, tar förvaltningen ställning till om ansökan
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överensstämmer med de intentioner som finns för områdets innehåll
och utveckling i enlighet med bland annat Parkplan Södermalm.
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 2021/780-4 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag
gällande upprustning av del av kaj vid Danviksbron - Norra
Hammarbyhamnen
 SÖD 2021/780-4.1 Medborgarförslag
SÖD2021.780_Bortredigerad(538565) (0)_TMP
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§ 18
Medborgarförslag gällande att ersätta fossildrivna
maskiner
Svar på medborgarförslag
SÖD 2021/806

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Särskilt uttalande
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Elis Wibacke (V) och Charlotte Lilja Pittuco (V)
lämnar ett särskilt uttalande från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet (bilaga).
Ersättaryttrande
Cassandra Solback (S), Anna-Karin Lindahl (S), Frida Nehrfors
Hultén (V) och Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda
uttalandet från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att ersätta fossildrivna maskiner såsom lövblåsar och gräsklippare
till eldrivna till år 2022. Förslagsställaren menar att det med
anledning av IPCC:s senaste rapport inte finns något annat val än att
nu påbörja omställningen från användande av fossila bränslen till
elektricitet.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det syftar
till att minska utsläppen av växthusgaser i samband med skötsel av
park och grönområden.
Nämndens två avtal gällande skötsel och underhåll av parkmark
inom stadsdelsområdet gäller som längst, inklusive förlängningar,
till och med 2027-09-30. I samband med att denna tjänst
upphandlades ställdes miljökrav i enlighet med överenskommelsen
”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018” framtagen av
Malmö stad, Göteborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket.
Utöver dessa miljökrav ställde nämnden dessutom krav på att
handhållna lövblåsar ska vara eldrivna.
I samband med att nästa upphandling av parkdriften kommer att
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genomföras kommer de vid tidpunkten aktuella miljökrav för
entreprenader att ställas. Förvaltningen förutsätter att kraven
gällande eldrivna maskiner då kommer att vara mer omfattande än
vad som var aktuellt vid den senaste upphandlingen 2019.
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 2021/806-3 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag
gällande att ersätta fossildrivna maskiner
 SÖD 2021/806-3.1 Medborgarförslag
SÖD2021.806_Bortredigerad(538570) (0)_TMP

Bilaga § 18 SU – S, V och Fi
Sida 63 (90)

2021-12-16
Ärende 18
Medborgarförslag gällande att
ersätta fossildrivna maskiner
Anders Göransson m.fl. S
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. V
Antonia Simon Fi
Särskilt uttalande
Vi delar medborgarförslagets ambition om behovet av att drastiskt minska utsläpp
av växthusgaser.
Vi noterar att om nämnden hade fullföljt beslutet om att återföra en del av
parkförvaltningen i egen regi hade nämndens önskemål om en övergång till
fossilfria maskiner redan varit tillgodosett.
Vi noterar också att förvaltningen föreslår att vi att vi ska anställa en parkingenjör
med uppdrag att säkerställa avtalsuppföljning av renhållning och parkskötsel inom
stadsdelsområdet.
Målen med att upphandla parkskötseln var att det skulle bli både billigare och
bättre. Det är tveksamt om vi kommer att nå något av målen.
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§ 19
Remiss av Uppdragsbeskrivningar för
stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och
omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/1084
SÖD 2021/894

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Reservationer
Anders Göransson, Britten Lagerkvist Tranströmer, Magnus
Nilsson, samtliga (S) samt Elis Wibacke (V) och Charlotte Lilja
Pittuco (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
(bilaga).
Ersättaryttrande
Cassandra Solback (S), Anna-Karin Lindahl (S), Frida Nehrfors
Hultén (V) och Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det
gemensamma förslaget till beslut från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden från
kommunstyrelsen angående reviderade uppdragsbeskrivningar för
stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och omsorgsboende
inom stadens valfrihetssystem. Remissen ska besvaras senast 20
december 2021.
De mer omfattande revideringarna som föreslås handlar om ökade
kompetenskrav där all personal ska ha passande utbildning. I
ärendet förslås även att när äldrenämnden reviderar ett
förfrågningsunderlag för något av de valfrihetssystem som
äldrenämnden ansvar för revideras även motsvarande
uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas verksamheter. Det
föreslås även att äldrenämnden får i uppdrag att följa upp
uppdragsbeskrivningarna och rapportera till verksamhetsansvarig
nämnd. Förvaltningen är överlag positiv till de reviderade
uppdragsbeskrivningarna och de krav som ställs på verksamheterna.
Att i så stor utsträckning som möjligt ställa likartade krav på
äldreomsorgens verksamheter i staden, oavsett regiform, främjar
likställigheten och likvärdigheten i valfrihetssystemen.
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Förvaltningen kan konstatera att i revideringen av
uppdragsbeskrivningarna ställs högre krav på både personalens och
arbetsledarens kompetens än tidigare. Förvaltningen ställer sig
positiv till detta. För att nå målen om en äldreomsorg med hög
kvalitet och som är trygg och säker för den enskilde krävs personal
med god kompetens för uppdraget. Förvaltningen kan dock se
utmaningar med att hinna kompetensutveckla befintlig personal
inom den fastställda tidsramen (januari 2024).
Förslag till beslut
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Elis Wibacke (V) och Charlotte Lilja Pittuco
(V) föreslår att nämnden beslutar enligt det gemensamma förslaget
från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och det gemensamma förslaget från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/894-2 Tjänsteutlåtande Remiss
Uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas
dagverksamhet och vård- och omsorgsboende inom stadens
valfrihetssystem
 SÖD 2021/894-1.3 Bilaga 1 - Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas verksamhet dagverksamhet inom
stadens valfrihetssystem
 SÖD 2021/894-1.2 Bilaga 2 - Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas vård- och omsorgsboende inom stadens
valfrihetssystem

Bilaga § 19 Förslag till beslut – S, V och Fi
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Ärende 19
Remiss av Uppdragsbeskrivningar för
stadsdelsnämndernas dagverksamhet och
vård- och omsorgsboenden inom stadens
valfrihetssystem
Anders Göransson m.fl. S
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. V
Antonia Simon Fi
Förslag till beslut
att bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg
att siffer- och tidsatta mål för att begränsa den andel av arbetstiden som utförs av
timanställda vikarier förs in i uppdragsbeskrivningarna,
att tydliggöra att parallellt med att anställda omfattas av meddelarskydd, är det
förbjudet arbetsgivare att efterforska källa till medieuppgifter, samt
att ovanstående mål ska gälla alla aktörer inom äldreomsorgen: kommunala,
ideella och kommersiella.
En förklaring till det höga antalet sjuka och avlidna inom äldreomsorgen under
pandemin som pekats ut av bl.a. regeringens Coronakommission är den höga
andelen timanställda vikarier. Det är angeläget att denna andel begränsas inom all
äldreomsorg, oavsett driftsform.
Med en lägre andel timvikarier finns bättre förutsättningar att personalen lär
känna varje individs speciella behov och önskemål, och därmed får förutsättningar
att höja kvaliteten på omvårdnaden.
För att minska behovet av timvikarier krävs sannolikt att personaltätheten inom
äldreomsorgen ökar.
I det remitterade förslaget refereras till den lagstadgade meddelarfriheten.
Erfarenheten visar att det inte är mindre viktigt att klargöra innebörden i förbudet
mot efterforskning.
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§ 20
Remiss av Promemoria om nya könstillhörighetslagar
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/1404
SÖD 2021/1273

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Reservation
Ulf Wester (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har lämnat utkast till lagrådsremiss ”Vissa kirurgiska
ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av
folkbokföringen ”. Utkastet föreslår att två nya lagar - lagen om
vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det
kön som framgår av folkbokföringen - ska ersätta lagen (1972:119)
om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.
Lagförslagen innebär att processen för ändring av det kön som
framgår av folkbokföringen särskiljs från processen för kirurgiska
ingrepp i könsorganen. Ett övergripande mål är att en ändring av det
kön som framgår av folkbokföringen som huvudregel ska bygga på
självbestämmande.
Lagförslagen bedöms inte påverka kommunal verksamhet.
Förvaltningen har därför inga synpunkter på utredningens
lagförslag.
Förslag till beslut
Ulf Wester (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.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/1273-2 Tjänsteutlåtande Remiss av Promemoria
om nya könstillhörighetslagar
 SÖD 2021/1273-1.2 Promemoria om nya
könstillhörighetslagar

Bilaga § 20 Förslag till beslut SD
Sida 69 (90)

Södermalms stadsdelsnämnd
2021-12-16
Dnr SÖD 2021/1273
Ärende 20
Ulf Wester (SD)

Remiss av Promemoria om nya
könstillhörighetslagar
Förslag till beslut
1. Att nämnden avstyrker Promemorians förslag
Därutöver vill vi anföra följande:
En Promemoria om nya könstillhörighetslagar har inkommit till nämnden syftande till att bland annat
särskilja en persons biologiska kön samt dess juridiska kön. Val av juridiskt kön som framgår i
folkbokföringen föreslås i stället vara valfritt.
Sverigedemokraterna anser att förslaget om införandet av självbestämmande i fråga om juridiskt kön
underminerar syftet med kategorin som en del av en persons identitetshandlingar. I det fall att en
person med exempelvis manligt biologiskt kön väljer att ha ett kvinnligt juridiskt kön bäddar det för att
missförstånd uppstår vid situationer då personens identitet skall verifieras. En persons juridiska kön bör
betraktas som en deskriptiv sak, och inte normativ sådan, då det underlättar identifikation av individer.
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§ 21
Remiss av Motion om att ta tillvara de sociala företagen i
Stockholm
Svar på remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad
(2021/817)
SÖD 2021/1073

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat Motion om att ta tillvara de sociala
företagen i Stockholm. Salar Rashid (S) föreslår i motionen att
Stockholms stad, i samverkan med relevanta aktörer, tar fram en
handlingsplan för hur arbetsintegrerade sociala företag kan främjas i
Stockholm. Handlingsplanen ska föreslå mätbara mål och aktiviteter
för att utöka stadens kapacitet och samarbete som beställare av
tjänster och varor från sociala företag.
Förvaltningen är positiv till att ta fram en handlingsplan för hur
arbetsintegrerade sociala företag kan främjas i Stockholm.
Förvaltningen instämmer i att den idéburna sektorn är betydelsefull
för att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. De bidrar
till att samhället blir mer inkluderande, hållbart och jämlikt.
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 2021/1073-2 Tjänsteutlåtande remiss motion att ta
tillvara på de sociala företagen i Stockholm
 SÖD 2021/1073-1.1 Motion om att ta tillvara de sociala
företagen i Stockholm
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§ 22
Remiss serveringstillstånd, Håll Struten, Tantogatan 85
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-7158/2021
SÖD 2021/968

Beslut
Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om serveringstillstånd för
foodtruck Håll Struten, Tantogatan 85, måndag till söndag kl. 11.00
– 22.00 för allmänheten i uteserveringen under perioden 1 april till
och med 30 september.
Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om serveringstillstånd för
foodtruck Håll Struten, Tantogatan 85, lördag till söndag kl. 11.00 –
22.00 för allmänheten i uteserveringen under perioden 1 oktober till
och med 31 mars.
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 foodtruck Håll Struten, Tantogatan 85.
Förvaltningen avstyrker ansökan om serveringstillstånd för
foodtruck Håll Struten.
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 2021/968-2 Tjänsteutlåtande Remiss
serveringstillstånd, Håll struten, Tantogatan 85
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§ 23
Remiss serveringstillstånd, Plais, Högbergsgatan 62
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1–7662/2021
SÖD 2021/1160

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för
restaurang Plais, Högbergsgatan 62, måndag till söndag kl. 11.00 –
01.00 för 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 Plais, Högbergsgatan 62.
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 2021/1160-2 Tjänsteutlåtande Remiss
serveringstillstånd, Plais, Högbergsgatan 62
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§ 24
Remiss serveringstillstånd, Ica Supermarket Aptiten,
Torkel Knutssonsgatan 16
SÖD 2021/1250

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för Ica
Supermarket Aptiten, Torkel Knutssonsgatan 16, måndag till
söndag kl. 11.00 – 22.00 för allmänheten i restaurangen.
Beslutet justeras omedelbart.
Jäv
Anne-Lie Elfvén (L) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av
ärendet.
Särskilt uttalande
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Elis Wibacke (V) och Charlotte Lilja Pittuco (V)
lämnar ett särskilt uttalande från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet (bilaga).
Ersättaryttrande
Cassandra Solback (S), Anna-Karin Lindahl (S), Frida Nehrfors
Hultén (V) och Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda
uttalandet från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
serveringstillstånd för Ica Supermarket Aptiten, Torkel
Knutssonsgatan 16.
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.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/1250-2 Tjänsteutlåtande Remiss
serveringstillstånd, Ica Supermarket Aptiten, Torkel
Knutssonsgatan 16

Bilaga § 24 Särskilt uttalande – (S, V och Fi)
Sida 75 (90)

2021-12-16
Ärende 24
Remiss serveringstillstånd,
Ica Supermarket Aptiten,
Torkel Knutssonsgatan 16
Anders Göransson m.fl. S
Charlotte Lilja Pittuco m.fl.
V
Antonia Simon Fi
Särskilt uttalande
Vi har tidigare uppmärksammat problematiken med att fler livsmedelsbutiker,
caféer och bagerier börjar att servera alkohol, särskilt på platser där det vistas
många ungdomar. Vi ställer oss kritiska till den ökade normaliseringsprocessen av
alkoholens tillgänglighet på offentliga platser, särskilt då alkoholservering
introduceras i nya sammanhang. Vi ställer oss därför tveksamma till
alkoholservering på platser dit barnfamiljer och ungdomar kommer för att handla
mat.
Dessutom är tillgängligheten till alkohol avgörande för hur missbrukare förmår
hantera sitt beroende. För denna minoritet, och för deras anhöriga, har
tillgängligheten stor betydelse för vardagstillvaron. Mycket nära den aktuella
butiken ligger utöver flera grundskolor även en mottagning för beroendevård för
personer över 18 år samt en mottagning för ungdomar upp till 20 år med riskbruk
eller missbruk av alkohol och andra droger.
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§ 25
Utredning om ökad andel egenlagad mat inom
äldreomsorgen
Delrapport av uppdrag från Södermalms stadsdelsnämnd
SÖD 2021/1121

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av delrapporten.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att Södermalms stadsdelsnämnd, på
nämndsammanträdet den 28 januari 2021, fattade beslut om
nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 gavs
förvaltningen i uppdrag att under året analysera och utreda hur
andelen egenlagad mat inom förvaltningens
äldreomsorgsverksamheter kan öka. I utredningen presenterar
förvaltningen tre möjliga alternativ för en hög andel egenlagad mat
inom äldreomsorgen: (1) Tillagningskök i anslutning till respektive
vård- och omsorgsboende, (2) gemensamt tillagningskök/storkök i
annan lokal samt (3) att tillaga en större andel mat från grunden på
våningsplanen på vård- och omsorgsboendena som kan ses som en
utveckling av det nuvarande arbetssättet Hemlagat.
Förvaltningen ser att det finns flera tänkbara alternativ till hur
maten inom äldreomsorgen ska tillagas. Förvaltningen kan
konstatera att arbetssättet Hemlagat fungerat tillfredsställande och
de boende på förvaltningens vård- och omsorgsboenden är överlag
nöjda med maten som serveras och med måltidssituationen i stort.
Därför förordar förvaltningen en vidareutveckling av arbetssättet.
Hemlagat är redan ett känt och etablerat koncept i verksamheterna
och genom den föreslagna satsningen på Hemlagat i nämndens
verksamhetsplan och budget för 2022 ser förvaltningen goda
förutsättningarna för en än mer ökad kvalitet i mat- och
måltidssituationerna. Genom att anställa fem köksbiträden och
utöka dietistresurserna ökas kompetensen kring livsmedelshygien
samt näringsrik och säker mat ytterligare något som också föreslås i
nämndens verksamhetsplan och budget för år 2022.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/1121-1 Tjänsteutlåtande anmälningsärende,
Utredning om ökad andel egenlagad mat inom
äldreomsorgen
 SÖD 2021/1121-1.1 Bilaga_ Ökad andel egenlagad mat
inom äldreomsorgen_delrapport
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§ 26
Gestaltning Stigbergsparken, inriktningsbeslut
Anmälan av beslut i trafiknämnden
SÖD 2021/1102

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av rapporten.
Särskilt uttalande
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S) och
Magnus Nilsson (S) lämnar ett särskilt uttalande från
Socialdemokraterna (bilaga).
Ersättaryttrande
Cassandra Solback (S) och Anna-Karin Lindahl (S) ställer sig
bakom det särskilda uttalandet från Socialdemokraterna.

Sammanfattning av ärendet
Nedan ges en sammanfattning av trafikkontorets tjänsteutlåtandet
”Gestaltning Stigbergsparken, inriktningsbeslut”, Dnr T2021-01452
(se bilaga 1).
Den nya tunnelbanan mot Nacka och Söderort grenar sig vid station
Sofia i Stigbergsparken. Stigbergsparken får härmed en ny
betydelse som kommunikationsnod och målpunkt för såväl
närboende som resenärer. Trafikkontoret har, i dialog med
stadsbyggnadskontoret och Södermalms stadsdelsförvaltning,
kommit fram till att hela platsens utformning måste ses över för att
anpassas efter de nya förutsättningarna varför parkens detaljplan
ändrades i samband med tunnelbaneutbyggnadens detaljplan.
Den nya platsen ska ge möjlighet till såväl rekreation, vistelse som
kommunikation. Målsättningen är att skapa en gestaltad helhet med
ett tydligt samspel mellan stationsbyggnad, torg och park. Stor vikt
läggs vid att uppnå ett naturligt möte mellan stationsbyggnad,
parkrum, Folkungagatan och Stigberget. Idag har förvaltning för
utbyggd tunnelbana (FUT) en etablering i Stigbergsparken för
utbyggnaden av tunnelbanan samt stationen. När FUT är färdiga
med sina arbeten på platsen, enligt tidplanen 2027, kan arbetet med
att återställa parken påbörjas. Invigning av tunnelbanan planeras till
år 2030.
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Enligt Genomförandeavtalet mellan staden och FUT ansvarar FUT
för att återställa tillfälligt nyttjade ytor och anläggningar till den
standard och med de funktioner som förelåg innan arbetena på
platsen påbörjades om inte parterna kommer överens om något
annat. Ett återställande till ursprunglig standard är inte aktuellt. Då
platsen utgör ett offentligt stadsrum ser trafikkontoret att staden är
bäst lämpad att hålla i arbetet med utformningen och anläggandet av
den nya platsen. Trafikkontoret tar därför över ansvaret för
återställandet. För detta får trafikkontoret 16 mnkr i ersättning från
FUT.
I tjänsteutlåtandet föreslår trafikkontoret att trafiknämnden
godkänner förslag till inriktning och att trafikkontoret ges i uppdrag
att fortsätta planeringen för gestaltning av Stigbergsparken upp till 5
mkr. Projektets totala utgift uppges ligga inom intervallet 40-50
mnkr. I ärendet föreslår trafikkontoret även att trafiknämnden
anmäler beslutet till Södermalms stadsdelsnämnd.
I samband med trafiknämndens sammanträde 2021-09-30 beslutade
trafiknämnden i enlighet med trafikkontorets förslag till beslut (se
bilaga 2).
Till trafikkontorets tjänsteutlåtande finns även tre bilagor:


Station Sofia. Stigbergsparken. Gestaltningsprinciper för det
offentliga rummet i samband med ny tunnelbanestation
(bilaga 3).

I samband med den nya detaljplanen har gestaltningsprinciper för
det offentliga rummet, Stigbergsparken, i anslutning till station
Sofia tagits fram och förankrats med stadsbyggnadskontoret,
Södermalms stadsdelsförvaltning och Stadsmuseet.


Stigbergsparken, Östra Södermalm. Antikvarisk
Förundersökning (bilaga 4).

I samband med detaljplanen utfördes en antikvarisk
förundersökning av Stadsmuseet.


Nuvärdesberäkning (bilaga 5).

En nuvärdesberäkning har gjorts enligt stadens anvisningar.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/1102-2 Tjänsteutlåtande Anmälningsärende,
Gestaltning Stigbergsparken, inriktningsbeslut
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SÖD 2021/1102-2.1 Bilaga 1, SÖD 2021_1102
SÖD 2021/1102-2.2 Bilaga 2, SÖD 2021_1102
SÖD 2021/1102-2.3 Bilaga 3, SÖD 2021_1102
SÖD 2021/1102-2.4 Bilaga 4, SÖD 2021_1102
SÖD 2021/1102-2.5 Bilaga 5, SÖD 2021_1102

Bilaga § 26 Särskilt uttalande - Socialdemokraterna
Sida 81 (90)

Södermalm

2021-12-16
Ärende 26
Gestaltning Stigbergsparken,
inriktningsbeslut
Anders Göransson m.fl. S

Särskilt uttalande
Att ge föreningar, enskilda medborgare och politiska partier möjlighet att komma
med inspel i stadsbyggnadsfrågor är en mycket viktig del av demokratin.
Förvaltningen för en utbyggd tunnelbana har ofta gjort ett bra arbete gentemot
allmänheten. Däremot har region misslyckats kapitalt med att kommunicera med
oss som är förtroendevalda.
Konsekvenserna av den nya tunnelbanestationen kommer i Stigbergsparken är en
förändring som berör många, inte bara på Södermalm utan också i hela regionen. .
Stigbergsparken har aldrig varit bebyggd i större utsträckning utan använts för
odling och trädgård, sedan 1600-talet. För att de kulturhistoriska värdena ska vara
möjliga att uppfatta, bevara och eventuellt förstärkas är det viktigt att ändringar i
parken sker med hänsyn till dess värden.
Entrén till tunnelbanan kommer att bli både bred och hög. Den kommer att
dominera en stor del av parkytan utan något harmoniskt samspel med parken i
övrigt.
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§ 27
Rapportering av ej verkställda beslut inom SoL och LSS
kvartal 3 2021
Anmälningsärende
SÖD 2021/1303

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har för kvartal 3 2021 rapporterat 59
individrapporter till IVO avseende ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS.
17 rapporter var nya och avsåg gynnande beslut som för första
gången rapporterades till IVO som ej verkställda. 42 rapporter
avsåg återrapportering i ärenden som tidigare insänts till IVO.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/1303-1 Rapportering av ej verkställda beslut
inom SoL och LSS kvartal 3 2021
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§ 28
Anmälan av delegationsbeslut
SÖD 2021/29

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Beslut fattade på delegation anmäls:
 Delegationsbeslut avseende nedskrivning av fordringar i
förvaltningens räkenskaper, dnr. SÖD 2021/1283
 Delegationsbeslut avseende avtal för inköp av konsulttjänst,
dnr. SÖD 2021/1128
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§ 29
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollen.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 30
november 2021 och 14 december 2021 anmäls.
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§ 30
Protokoll förvaltningsgruppen 2021
SÖD 2021/27

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 6
december 2021 anmäls.

Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/27-26 Protokoll från förvaltningsgruppen 202112-06
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§ 31
Protokoll rådet för funktionshinderfrågor 2021
SÖD 2021/26

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från rådet för funktionshinderfrågors sammanträde den 7
december 2021 anmäls.

Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/26-26 Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor
2021-12-07
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§ 32
Protokoll pensionärsrådet 2021
SÖD 2021/25

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 6
december 2021 anmäls.

Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/25-28 Protokoll från pensionärsrådet 2021-12-06
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§ 33
Information från förvaltningen
Ingen information från förvaltningen denna gång.
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§ 34
Övriga frågor
Ulf Bjerregard, förtroendevald från fackförbundet Kommunal,
ställer en fråga om Tryggt mottagande i hemmet som besvaras av
Ann-Christine Jenvén, stadsdelsdirektör.
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§ 35
Skrivelse från (V) om indragna uppföljningar av barn
under pandemin
SÖD 2021/1438

Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
bereda ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens
förslag.

