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SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA
MEDBORGARFÖRSLAG 2020

VERKSAMHET
Stab
Dnr SKHLM 2020/184

Önskemål om att köpa in en mobil teleslinga till
förvaltningens lokaler.
Åtgärd: SDN 2020-08-27. Skärholmens
stadsdelsnämnd beslutar att förvaltningen får uppdrag
att införskaffa en fungerande mobil teleslinga för större
mötessammanhang.

Socialtjänst
Dnr SKHLM 2020/84
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Växel 08-508 24 000

Önskemål om att ändra på öppettiderna på fritidsgården
i Sätra för att ha öppet en dag i helgen.
Åtgärd: SDN 2020-05-28. Skärholmens
stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens
tjänsteutlåtande, där föraltningen bedömer att det är
lämpligt att beakta medborgarförslaget gällande
justering av öppettiderna i samband med utvärderingen
om det visar sig att fritidsverksamheten i Sätra
permanteras.
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Stadsutveckling och medborgarservice
Dnr SKHLM 2020/169

Önskemål att stadsdelsnämnden kontaktar Svenska
Bostäder om att de kontaktar någon biodlarförening om
möjlighet att sätta upp bikupor på lämplig plats i
Perennparken.
Åtgärd: SDN 2020-10-22. Skärholmens
stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens
svar, där Svenska Bostäder tidigare utrett frågan i sina
utemiljöer och kommit fram till att bikupor inte lämpar
sig. Arbetet med att öka antalet perenner i parken och
andra gröna ytor är viktigt även om inte biodling finns
på plats.

Dnr SKHLM 2020/176

Önskemål om att inrätta ett ”Skärholmens sociala pris”.
Åtgärd: SDN 2020-12-10. Skärholmens
stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens
svar, bakom förvaltningens bedömning ligger
erfarenheterna av det tidigare Skärholmspriset som
relativt nyligen (2014) upphörde på grund av för få
nomineringar och att Lokaltidningen Mitti Skärholmen
i samarbete med centrum SKHLM, delar ut ett årligt
pris kallat Min lokala Hjälte.

Dnr SKHLM 2020/377

Önskemål om att iordningställa ett område vid
Vårbackavägen med att ta ner granar, röja sly och sätta
upp bänkar m.m.
Åtgärd: SDN 2020-12-10. Skärholmens
stadsdelsnämnd beslutar att det görs en genomgång av
behovet av slyröjning samt gör en riskbedömning av de
träd som står på platsen och ger avslag på att sätta upp
bänkar och att iordningsställa en utkiksplats i området.

Dnr SKHLM 2020/382

Önskemål om att anskaffa armbrytningsbord för barn
och vuxna utomhus vid utegymmen i Sätradal och vid
Sätrabadet.
Åtgärd: SDN 2020-10-22. Skärholmens
stadsdelsnämnd beslutar att anskaffa ett bord vid
Sätrastrandsbadet.
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Dnr SKHLM 2020/457

Önskemål om att sätta upp övervakningskamera vid
Vårbergs centrums återvinningsstation.
Åtgärd: SDN 2020-11-12. Skärholmens
stadsdelsnämnd beslutar att uppdra åt förvaltningen att
tillsammans med berörda förvaltningar och aktörer
arbeta för att problemet kring återvinningsstationen i
Vårberg åtgärdas.
Förvaltningens svar anmält till nämnd 2021-04-29.

Dnr SKHLM 2020/502

Önskemål om att göra gräsytor till blommande
ängsytor i Bredäng.
Åtgärd: SDN 2020-11-12. Skärholmens
stadsdelsnämnd beslutar att inte göra fler insatser i
form av omvandling av gräsmattor till ängsmarker utan
att istället fortsätta arbetet enligt gällande planering för
restaurering- och tillgänglighetsförbättrande åtgärder
som främst fokuseras till Sätraskogens naturreservat.

Dnr SKHLM 2020/785

Önskemål om en vuxenbassäng vid barnbassängen i
Sätra dal.
Åtgärd: SDN 2020-12-10. Uppdrag åt förvaltningen
för beredning.
Förvaltningens svar anmält till nämnd 2021-04-29.

Dnr SKHLM 2020/804

Önskemål om att snygga till gångtunnlarna i
Skärholmsområdet med exempelvis mosaik och
återvunnet porslin.
Åtgärd: SDN 2020-12-10. Uppdrag åt förvaltningen
för beredning.
Förvaltningens svar anmält till nämnd 2021-04-29.
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