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-

Svar på skrivelse

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Förvaltningen har fått en skrivelse för beredning från
Sverigedemokraterna. I enlighet med skrivelsen ska förvaltningen
utreda och besvara vad det innebär att Fokus Skärholmen har
inriktning på social hållbarhet, vilka sociala aspekter med rådande
utmaningar som är tänkta att avhjälpas samt hur Fokus Skärholmen
är en del i att uppnå nyckeltal och definierade mål rörande
trångboddhet, våld i nära relationer och arbetslöshet.
Förvaltningen lyfter att Fokus Skärholmens prioriterade områden är
kopplade till utmaningar i stadsdelsnämndsområdet och utifrån
dessa områden har det gjorts uppföljning som visat på positiva
effekter inom exempelvis bostadsbyggande och sysselsättning.
Bakgrund
Nämnden har den 27 maj 2021 gett förvaltningen i uppdrag att
besvara skrivelsen om vem vi bygger det nya Skärholmen för.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Medborgarservice, stadsmiljö
och öppen verksamhet.
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Ärendet
Utifrån projektet Fokus Skärholmen vill Sverigedemokraterna få
besvarat vad det innebär konkret att projektet fokuserar på social
hållbarhet samt vilka sociala aspekter utifrån nuvarande utmaningar
i området som exempelvis trångboddhet och våld i nära relationer,
som ska avhjälpas. Vidare så ställs frågan om hur Fokus
Skärholmen är en dellösning i att avhjälpa dessa utmaningar.
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I skrivelsen står även att nämnden vill se en riskanalys som visar
om det finns sociala aspekter som eventuellt riskerar att förvärras av
förändringarna som genomförs inom Fokus Skärholmen.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen vill framhålla att Fokus Skärholmens prioriterade
områden har en direkt koppling till ett antal olika definierade mål
och nyckeltal. Inom hållbarhetsprogrammet för Fokus Skärholmen
har följande sju prioriterade områden tagits fram:1
 Boende och stadsmiljöer för lokala behov – som handlar
om bostäder för lokala behov, till exempel bostäder med fler
rum.
 Tryggheten i Vårberg – som handlar om att göra aktiviteter
som har positiv effekt på den upplevda tryggheten.
 Flickors och kvinnors tillgång till de offentliga rummen
som handlar om att flickor och kvinnor boende i
stadsdelarna ska involveras i planeringen.
 Barn och ungas aktivitet inom kultur och idrott – som
handlar om att aktiviteter i de offentliga rummen ska ske i
samverkan mellan lokala aktörer och aktörer verksamma i
stadsbyggnadsprocesserna.
 Sysselsättningsgraden bland 16–29-åringar – som handlar
om att aktörer med verksamhet i stadsdelarna ska rekrytera
lokal kompetens.
 Föräldrars val att låta sina barn gå på förskola – som
handlar om att brett nå ut tull föräldrar till barn i
förskoleålder med information om förskolan.
 Delaktighet och kunskap – som handlar om att
systematisera arbetssätt för delaktighet som genererar
kunskap om stadsdelsnämndsområdet.
Inom varje prioriterat område ingår ”nycklar” som tagits fram i
syfte att mäta och följa upp utifrån de utmaningar som finns i
Skärholmen, exempelvis trångboddhet, arbetslöshet och flickor och
kvinnors upplevda otrygghet2.
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Förvaltningen samverkar tillsammans med stadsbyggnadskontoret,
exploateringskontoret och trafikkontoret med att utvärdera och följa
upp resultat över de sociala aspekter som ryms inom Fokus
Skärholmen. Resultaten framkommer i Hållbarhetsredovisning 2020
(bilaga) med konkreta exempel på den positiva utveckling som
Fokus Skärholmen bidragit till 3. Exempelvis har antalet
Fokus Skärholmen – Program för hållbar utveckling, sida 9.
Rapport, social hållbarhet inom Fokus Skärholmen, sida 12.
3 Fokus Skärholmen, Hållbarhetsredovisning 2020.
1
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arbetstillfällen sedan 2013 ökat med 115 %, sysselsättningen i
stadsdelsnämndsområdet ökade mellan 2016-2020 och
bostadsutvecklingen har, när hänsyn tagits till befintliga
boendeformer och lokala behov, lett till en ökad variation av
boendeformer. Uppföljning sker fortsättningsvis genom den
regelbundna verksamhetsrapporteringen i samband med
tertialrapport och verksamhetsberättelse.
Jämställdhetsanalys
Fokus Skärholmen har ett tydligt jämställdhetsfokus där kvinnor
och män, flickor och pojkar har involverats i underlaget för
Skärholmens utveckling inom projektet. Inom de prioriterade
områdena finns även målsättningen flickor och kvinnors tillgång till
de offentliga rummen där de ska involveras i planeringen av
byggnation och utemiljöer.
Patrik Åhnberg
Stadsdelsdirektör

Sara Heppling Trygg
Avdelningschef
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