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Verksamhetsberättelse 2020
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stadsdelsnämnd
Dnr.
Tina Kratz m.fl. (V)
Särskilt uttalande
Tack för en mycket givande och intressant redogörelse där det tydligt framgår att 2020 var ett
exceptionellt år som ställt stora krav på förvaltning och verksamheter. Vänsterpartiet vill
passa på att lyfta några av de imponerande insatser som gjorts. Dock känner vi en viss oro för
hur det ska gå för vissa verksamheter under 2021 då vi kan se ett behov av ökade resurser.
Det är imponerande att personal och ledning klarat av att upprätthålla en så pass hög kvalitet i
verksamheterna. Exempelvis att äldreomsorgen klarat av att möta både smittorisken och oron
och att förskolan kunnat lägga om sin verksamhet till att försiggå allt mer utomhus. Den höga
sjukfrånvaron emellanåt har inneburit en stor anpassningsförmåga och flexibilitet från all
personal. Samtidigt är vi medvetna om att det har kostat på och varit ansträngande för
personalen.
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. Vikten av att
ha en egen kommunal hemtjänst har framgått med stor tydlighet. Det är genom den egna
hemtjänsten som det varit möjligt att upprätthålla de förstärkningsteam som spelat en helt
avgörande roll i arbetet att motverka smittspridning. Det kommunalt drivna Hemmet för
Gamla har också lyckats klara av att hålla nere antalet smittade och ge en god omsorg till de
allra sköraste äldre. En lärdom att ta med sig är vikten att värna och stärka den offentligt
drivna välfärden.
Kommande år kommer det behöva göras stora satsningar på äldreomsorgen. Framför allt är
det hög tid att se över arbetsvillkoren för hemtjänstens personal. Förvaltningen har påbörjat
ett arbete med detta under året men det finns fortfarande mycket kvar att göra när det handlar
om tid till överlämning, reflektion, kontinuerlig fortbildning och handledning likväl som att
motverka ofrivillig deltidsarbete.
En förutsättning för att klara av detta är att reformera det nuvarande ersättningssystemet som
skapar ett uppiskat arbetstempo där varje minut är reglerad. Pandemin har synliggjort behovet
av fler fasta anställningar och en ökad bemanning såväl som en förstärkt läkarnärvaro på

äldreboenden och bättre möjligheter för äldreomsorgschefer att utöva ett närvarande
ledarskap. En bra äldreomsorg är en viktig jämställdhetsfråga, eftersom det framförallt är
kvinnor som genom anhörigomsorg täcker upp för äldreomsorgens brister. De som jobbar i
äldreomsorgen är också till väldigt stor del kvinnor och vi anser att det är hög tid att deras
professionella arbete måste uppvärderas.
Vi ser att resultatet för förskolan visar på en minskad andel legitimerade förskollärare, och en
ökning av antal barn per anställd. Det är oerhört tråkigt att majoriteten inte inser att förskolan
under alltför lång tid fått ett utökat uppdrag samtidigt som resurserna minskat. Detta skapar en
ohållbar situation som oundvikligen kommer att skapa framtida kostnader. Genom att i stället
satsa på förskolan skulle de kunna förstärka denna mycket viktiga verksamhet som har en
avgörande roll som skyddsfaktor. Det är dags att börja förändringen mot Skolverkets
riktmärke om 12 barn och småbarnsavdelningarna och 16 på storbarnsavdelningarna. Det
krävs även för att förskollärare och barnskötare med flera på förskolorna ska välja att stanna
kvar och även attrahera fler att söka sig till yrken inom förskolan.
På grund av pandemin ser vi en tydlig ökning av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet.
En extra anledning till oro är att mer än hälften av de barnfamiljer som har försörjningsstöd
har en bidragstid på över två år. Med en rimligare arbetsbörda för socialsekreterarna skulle de
ha bättre förutsättningar att arbeta stödjande och motiverande för att kunna stärka förmågan
till egen försörjning. När vi förhoppningsvis kan lämna pandemin bakom oss behöver också
en satsning göras för att skapa större möjligheter till egen försörjning via ökade
arbetsmarknadsinsatser.
Vi ser med stor oro på att inflödet av ärenden till relationsvåldscentrum ökade så kraftigt
under hösten och att våldet rapporteras vara allt grövre. Den långa kön på emellanåt mer än
fyra veckor är oacceptabel. Resurserna till enhetens arbete behöver ökas för att säkra snabb
tillgång till stöd och hjälp och stärka kvaliteten. Med mer resurser skapas även ökade
möjligheter att kunna arbeta förebyggande.
Det är dock glädjande att antalet barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden minskat något och
att den oroande trenden från i början av året kunde vändas. Det är också mycket positivt att
vår Ungdomsmottagning har fått ta emot en guldstjärna från RFSL.
Vi har alla sett en ökad mängd människor som vistas i våra parker och naturområden under
året, med tanke på det är det bra att förvaltningen visat en följsamhet genom att ha ökat
driften och även förstärkt vissa kvaliteter.
Vi noterar även att tryggheten sviktat något i stadsdelens norra del och anser att det behövs en
förstärkning av det socialt förebyggande arbetet som exempelvis en nystart av Parkleken i
Peters Park och med fältassistenter. Det finns en stor evidens som tydligt visar att det är
effektivare och långsiktigare att satsa på det förebyggande relationsbyggande sociala arbetet
framför att ha väktare som vistas i området. Väktare har inte en tillräcklig kompetens och
saknar möjlighet att arbeta relationsbyggande, då deras utbildning endast är några veckor lång
och att det i deras uppdrag ligger att vistas på en mängd olika platser i staden. Detta gör att de

inte kan etablera den kontakt med ungdomarna som behövs för att arbeta förebyggande och på
så sätt förhindra och avbryta icke önskvärda beteende.

Skarpnäcks Stadsdelsnämnd
2021-02-04
§ 7 Verksamhetsberättelse 2020 för
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Monica Lövström m.fl. (S)

Särskilt uttalande
Pandemin och den ekonomiska krisen under 2020 har påverkar oss alla men främst
människor i behov av välfärdens verksamheter. Personalen i förskolan och äldreomsorgen personal i stadsdelens alla verksamheter har dragit ett extremt tungt lass. Ni är alla värda ett
stort tack!
Under bekämpandet av pandemin har värdet av såväl ett starkt samhälle som ett starkt
gemensamt ansvarstagande framgått mer än någonsin. Det har blivit allt mer uppenbart att
vi behöver en gemenskap som tar ansvar för att alla människor kan känna trygghet.
Dessvärre har stadens sätt att möta pandemin visat på stora brister i det offentligas förmåga.
2000-talets överdrivna tilltro till marknadsstyrning, privatiseringar och skattesänkningar har
försämrat Stockholms beredskap.
Det som vi länge vetat har blivit akut under pandemin – att personalen måste känna trygghet
för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Tryggare anställningar för personalen och rätt
förutsättningar för chefer gör att kompetensen och kvaliteten kan öka samt att man vågar
anmäla eventuella missförhållanden i verksamheten, detta slår också Coronakommissionen
fast. Det har alltid varit viktigt, nu ser vi att det också räddar liv.
Pandemin har visat på behovet av kontinuitet inom äldreomsorgen - för att öka tryggheten
för de äldre men också rent krasst för att rädda liv. Den kommunala verksamheten har ställt
upp som ryggraden i verksamheten med förstärkingsteam och kohortvård, inte den
fragmenterade marknaden. Utan den kommunala verksamheten hade inte äldreomsorgen
kunnat hantera den kris som pandemin innebär.
Det borgerliga styrets beslut att avskaffa kraven på att minska andelen otrygga anställningar
leder inte bara till ökad otrygghet för de anställda utan också till sämre kvalitet och mindre
trygghet för de äldre. När hela samhället verkar insett värdet av säkra heltidsanställningar för
de som jobbar i vår välfärd så drar den grönblå majoriteten en helt annan slutsats och slopar
istället målet om att minska de osäkra anställningarna.
Det har visat sig att den kommunala verksamheten varit en förutsättning för införandet av
förstärkningsteam inom hemtjänsten. Den kommunala äldreomsorgen på Hemmet för gamla
har också visat sig klara trycket. Offentligt driven välfärd är alltså en grundförutsättning för
en fungerande välfärd. En viktig slutsats vi alla bör ta med oss.

Inom förskoleområdet finns det tre mål som endast delvis uppfyllts: Andel legitimerade
förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) var 37,8% jämfört med årsmål på 38 %,
(KF mål 32%). Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan är 87 %, jmf med årsmål 90 %. Antal
förskolebarn per anställd (årsarbetare) var 5,2 jmf årsmål 4,9. Flera av siffrorna indikerar
visserligen en marginell försämring, men det är viktigt att stadsdelen har en aktiv plan för att
uppnå en förbättring inom samtliga områden.
Av verksamhetsberättelsen kan vi utläsa att tryggheten ökar inom stadsdelsområdet enligt
Stockholm stads trygghetsmätning. Enligt flera siffror är dessvärre inte så fallet för många av
stadsdelens unga. I Stockholmsenkäten kan vi notera att 19% av de svarande pojkarna i
årskurs två på gymnasiet uppger att de blivit rånade under det gångna året, 20% att de blivit
bestulna och 21% att de känt sig allvarligt hotade. Drygt var femte pojke med andra ord. Det
är väldigt höga siffror och siffror där Skarpnäck tyvärr sticker ut med högst siffror av alla
stadsdelar. Sammantaget är det endast 65% av de svarande pojkarna och 62% av flickorna
som uppger att de känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll i
området. För pojkar är det den lägsta siffran av alla stadsdelar. I Trygghetsmätningen kan vi
läsa att 11% av de svarande som identifierar sig som kvinnor har utsätts för sexuella
trakasserier och att 12% av de svarande svarar att de upplever det som ett problem med
öppen narkotikahandel i Bagarmossen under det gångna året.
Vi vill på intet sätt måla upp en nattsvart bild. Vi har en bra förvaltning och en god grund i
trygghetsarbetet i stadsdelen med Skarpnäckslyftet som ett unikt och viktigt projekt i
spetsen. Men siffrorna vi lyfter i vår verksamhetsberättelse är några av de som sticker ut och
måste nämnas för att kunna återge en korrekt helhetsbild. Uppenbarligen behöver vi göra
mer för stadsdelens unga och vi anser därför att det är dags att ta nästa steg och utveckla
Skarpnäcksmodellen ytterligare. Vi kan helt enkelt inte vara nöjda här och nu så länge det
finns mer att göra för våra barn och unga.
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Ärende 8
Verksamhetsplan 2021 för
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Dnr.
Tina Kratz m.fl. (V)
Förslag till beslut
- att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2021
- att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets
reservation i kommunfullmäktige.
- att därutöver anföra:
Vänsterpartiet vill ha en stadsdel i balans – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi vill satsa
på ett långsiktigt, hållbart och förebyggande arbete som resulterar i en jämlik, mångfaldig och
demokratiskt stadsdel. Vi anser att det krävs ett stärkt förebyggande socialt arbete i stadsdelen
för att skapa en ökad trygghet för alla. Med Vänsterpartiets budgetförslag får
stadsdelsnämnderna totalt 455 miljoner kronor mer än majoritetens budget för 2021. Det är en
budget för att stärka välfärden och ge stadsdelsnämnderna långsiktigt stabila budgetramar
istället för korta satsningar på enskilda projekt. Med en upprustning av den gemensamma
välfärden och de sociala trygghetssystemen kan både jämlikheten och tryggheten öka.
Pandemin har påverkat stadsdelsnämndens verksamheter mycket och många medarbetare har
varit tvungna att ställa om sin verksamhet flera gånger om. Att möta nya utmaningar varje
vecka kostar på och under en lång tid har medarbetarna fått arbeta hårt. Att stärka välfärden är
därför en central del av Vänsterpartiets budgetförslag för Stockholm. De som arbetar i
välfärden ska inte behöva oroa sig för nedskärningar, för få kollegor och orimliga
effektiviseringskrav – särskilt inte i det pressade läge som en pandemi innebär. De ska känna
att de har förutsättningar att göra sitt jobb på bästa sätt. Pandemin har tydligt synliggjort de
brister som länge funnits i välfärden. En lång tid av underfinansiering har urholkat välfärden
allt mer och skapat i det närmaste ohållbara arbetsvillkor. Majoritetens budget innebär i stället
krav på så kallade generella effektiviseringar, det vill säga nedskärningar på välfärden.
Vi vill även satsa långsiktiga kompetensutvecklingsmedel med fokus på fortbildningsbehovet
i förskola, socialtjänst, LSS och äldreomsorg.
Förskola
Alla barn har rätt till en trygg och lugn förskolemiljö där de kan utvecklas efter sina
förutsättningar. Det är därför hög tid att ge förskolorna de resurser som krävs för att minska
ned barngruppernas storlek. Med en schablonhöjning på 3 % till förskolorna, i motsats till
majoritetens ynka 1,5 %, finns utrymme att öka personaltätheten och därmed skapa utrymme
för att minska ned barngrupperna. Arbetsmiljön för både barn och personal kommer därmed

förbättras. Stadsdelens mycket goda arbete med tidiga insatser för barn med särskilda behov
skulle också stärkas om förskolorna fick bättre arbetsvillkor. Vi satsar även på att stärka
kompetensen på förskolorna för att öka andelen utbildade förskollärare och barnskötare, i
syfte att stärka kvaliteten och skapa en god personalkontinuitet i förskolan. Det är extra
viktigt nu när den höga sjukfrånvaron på grund av pandemin påverkat utrymmet för
undervisning negativt.
Förebyggande verksamhet
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. Vänsterpartiet vill därför satsa
särskilt på parklekarna genom att ta fram en långsiktig investeringsplan för att rusta och
bygga fler parklekar. I vår stadsdel har majoriteten valt att inte bemanna våra parklekar med
kompetent personal. Vi anser att parklekarna ska vara bemannade och ha generösa öppettider
även på helgerna, så att de kan vara de trygga mötesplatser för barn och unga med närvarande
schyssta vuxna. Genom en kompetent bemanning kan verksamheterna utvecklas och de kan i
samverkan med barn och unga såväl som föreningslivet skapa en meningsfull och aktiv fritid.
I vår budget finns det särskilda satsningar på att stärka fritidsgårdarna och den lokala
kulturverksamheten. Fritidsgårdarna, parklekarna och Skarpnäckslyftets verksamheter spelar
viktiga roller i det trygghetsskapande arbetet och de behöver fortsätta att utvecklas. Genom att
satsa på alla våra trefritidsgårdar och komplettera med fältassistenter som kan arbeta
uppsökande och samverkande säkrar vi att det finnsnärvarande och trygga vuxna förebilder
runt om i stadsdelens alla delar. Vi anser att ett social och relationsbyggande
trygghetsskapande arbete är ett mycket effektivare och kvalitativt bättre sätt att skapa en trygg
och säker stadsdel än den borgliga majoritetens satsning på väktare med några veckors
utbildning. Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid oavsett funktionsförmåga,
därför avsätter vi särskilda medel för att förstärka fritidsverksamhet för barn och unga med
funktionsvariation.
Arbetsmarknad
Arbetslösheten ökar i landet och Stockholm är inget undantag. I december 2020 kunde vi
konstatera att antalet arbetslösa i staden har ökat med 44,9 % jämfört med samma period
2019. Trots detta har majoriteten ställt krav på att stadsdelsnämnden ska effektivisera sin
arbetsmarknadsverksamhet och ambitionen för antalet feriejobb är den samma som tidigare
tre år. Med Vänsterpartiets budget kan staden utöka antalet feriejobb med 1 000
arbetstillfällen, förstärka jobbtorgen och intensifiera arbetet med unga som varken arbetar
eller studerar. Vi satsar även på fler Stockholmsjobb och ökad närvaro i ytterstaden
tillsammans med civilsamhället. Vi ser med oro på den minskning som majoriteten gör i
budgeten för arbetsmarknadsåtgärder med 0,4 mnkr då vi anser att det behöver satsas mer på
arbetsmarknadsåtgärder eftersom vi sett att antalet hushåll som behövt ekonomiskt bistånd på
grund av arbetslöshet ökat under föregående år.
Socialtjänst

Den sociala utsattheten har påverkats i tydlig negativ riktning av pandemin, och allt tyder på
att vi går en oroväckande framtid tillmötes. Tyvärr kan vi inte se något som talar för att
behoven inom individ- och familjeomsorgen kommer att minska. Tack vare de statliga
bidragen finns det en viss beredskap, men med tanke på det allvarliga läget och den höga
arbetsbelastningen på socialtjänsten anser vi att det inte är tillräckligt. De kostnader som
verksamheterna hade för 2020 var betydligt högre än vad de ges i budgeten för 2021. Detta
samtidigt som vi nås av rapporter om att barnfattigdomen ökar och att andelen
orosanmälningar gällande barn ökar. Vi vet redan nu att pandemin drabbat särskilt
socioekonomiskt svaga familjer miljöer hårt. Extra oroande är att allvarsgraden ökar och
visar på en större utsatthet för våld såväl gentemot barn som gentemot kvinnor. Under hösten
var det en 25 % ökning av inflödet av ärenden till relationsvåldscentrum. I detta läge är det
mycket oroande att exempelvis budgeten för ekonomiskt bistånd och handläggning inte ökas i
jämförelse med 2020. Vänsterpartiet anser att det är av yttersta vikt att det inte avvaktas med
att göra placeringar av barn och ungdomar när behov finns eller att göra för tidiga
hemtagningar för att spara pengar. Vi vet att flera olika placeringar är av ondo för de
omhändertagna barnen och ungdomarna medan en långsiktig placering oftast gynnar denne.
Därför gör vi en satsning på 45 miljoner kronor för att säkerställa placeringar. Ett liv fritt från
våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Programmet mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck ska tillämpas och vi anser att stadsdelen ska stärka insatserna
mot våld i nära relationer.
För att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare behöver
arbetet med handlingsplanen fortsättas och fördjupas, därför satsar vi i Vänsterpartiet på en
förstärkning av det arbetet. Pandemin har lagt en ytterligare press på dessa yrkesgrupper,
varför det är av yttersta vikt. Det förebyggande arbetet gentemot unga lagöverträdare behöver
utökas och de sociala insatsgrupperna förstärkas.
Vänsterpartiet anser att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att välja ett
kommunalt LSS-boende i Skarpnäck.
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. Kommande år kommer
det behöva göras stora satsningar på äldreomsorgen. Vänsterpartiet välkomnar att den
nuvarande majoriteten detta år ökar anslagen till äldreomsorgen, med finansiering från
statsbidragen. Vänsterpartiet noterar också en ökad ambitionsnivå vad gäller vilka aktiviteter
som ska genomföras kommande år och håller med om att bland annat obligatoriska
traineeutbildningar för nya enhetschefer och introduktionsutbildningar för alla nya
medarbetare är viktiga satsningar. Vänsterpartiet anser dock att det saknas en tydlig ambition
för att förbättra arbetsmiljön för undersköterskorna inom hemtjänsten. Det är alarmerande att
hemtjänsten, vilken är den stora utföraren av stadens äldreomsorg 2021, varken erbjuder sina
medarbetare handledning, reflektionstid eller kontinuerlig fortbildning. Trots att dess
medarbetare är de som dagligen bemöter och sköter omvårdnaden av samhällets sköraste

grupper; äldre-äldre, dementa, personer med missbruksproblem med hemtjänst och personer
med psykiska problem med hemtjänst. Den nuvarande majoriteten planerar inte heller att
reformera det nuvarande ersättningssystemet som delvis ligger bakom det uppiskade
arbetstempot och den dåliga arbetsmiljön i hemtjänsten, där varje minut är reglerad.
Vi anser att pandemin tydligt visar att det behövs fler fasta anställningar och en ökad
bemanning såväl som en förstärkt läkarnärvaro på äldreboenden och bättre möjligheter för
äldreomsorgschefer att utöva ett närvarande ledarskap. Därför satsar vi 50 miljoner kronor för
att anställa fler sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom äldreomsorgen. I
Vänsterpartiets budget höjer vi schablonerna för avlösning och ledsagning samt peng för
daglig verksamhet till 3 % för att med säkerhet täcka upp för pris- och lönekompensation. En
bra äldreomsorg är en viktig jämställdhetsfråga, eftersom det framförallt är kvinnor som
genom anhörigomsorg täcker upp för äldreomsorgens brister. De som jobbar i äldreomsorgen
är också till väldigt stor del kvinnor och deras professionella arbete måste uppvärderas.
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Skarpnäcks Stadsdelsnämnd
2021-02-04
§8 Verksamhetsplan för 2020 för
Skarpnäck stadsdelsnämnd
Monica Lövström m.fl. (S)

Förslag till beslut
1.

Att delvis godkänna förvaltningens förslag

2. Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till verksamhetsplan
och budget för 2021 som bygger på ramarna och intentionerna i Socialdemokraternas
budgetförslag för staden och på detta förslag för Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Pandemin har visat tydligt hur viktigt det är satsa på välfärden. Personalen i stadsdelens
verksamheter har dragit ett extremt tungt lass. För många stockholmare har det under året
som gått blivit ännu tydligare hur viktigt det är att satsa på välfärden
Den budget majoriteten nu har presenterat återspeglar för tredje året i rad de grönblå
partiernas låga ambitioner där skattesänkning varit prioriterat framför investeringar i
välfärden. Utan den prioriterade skattesänkningen hade Skarpnäcks stadsdelsnämnd kunnat
lägga mellan 14 - 16 miljoner mer, årligen, på en bättre äldreomsorg, bättre förskola,
tryggare stadsmiljö och ett socialt förebyggande arbete.
Dessutom kan vi, med vår budget, föreslå förstärkningar inom det långsiktigt förebyggande
och trygghetsskapande arbetet i Skarpnäck.

Några av de konkreta områden vi vill satsa på under 2021 är:
1. Vi vill att även Skarpnäck ska ha tillgång till fältassistenter och vi vill därför ge
förvaltningen i uppdrag att anställa 3 uppsökande fältassistenter. Fältassistenternas
uppdrag ska utarbetas i samarbete med utbildningsnämnden och grundskolorna i
området, med fokus på mellan – och högstadienivå. Fältassistenterna ska kopplas till
befintlig samverkan polis-skola- och förvaltning, med utsättningsmöten på skolorna och i
förekommande fall i samarbete med polisen på LPO Globen inför helgkvällar.
Fältassistenterna ska bedriva verksamhet riktad mot de yngre ungdomarna och främst
arbeta eftermiddagar och tidig kväll, och vid behov kvällstid.
2. Vi vill uppmuntra till fler nattvandrare i Skarpnäck. Fältassistenterna ska samarbeta
med nattvandrarna i stadsdelen och främja att det bildas fler nattvandrargrupper i
stadsdelen. Vi vill utöka trygghetsvandringarna med digitala trygghetsvandringar.
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3. Vi vill återöppna och bemanna parklekarna i stadsdelen. Och vii vill ge förvaltningen i
uppdrag att ansöka om medel till en ny lokalen i Peters park.
4. Vi vill införa badvakter vid Flatenbadet och Nytorpsbadet under sommarlovet. Barn
och ungdomar ska vara trygga vid stadsdelens badplatser. Skarpnäcks fina bad ska
kunna användas av alla invånare och i och med att stadsdelen växer ökar befolkningen
och fler ungdomar innebär ett ökat tryck på stadsdelens bad.
5. Vi vill ge fler ungdomar möjlighet till en första kontakt med arbetsmarknaden och
därför utökar vi antalet feriejobb för unga.
6. Vi vill säkerställa öppettiderna på stadsdelens fritidsgårdar och vi vill satsa på
särskilda tjejaktiviteter för att öka jämställdheten på fritidsgårdarna.
7. Behovet av samlings- och föreningslokaler är stort i, särskilt i Hammarbyhöjden och
Björkhagen. Vi vill ta initiativ till och samverka med skolor och fastighetsbolag att
undersöka vilka möjligheter det finns att öka tillgången till föreningslokaler. Och vii vill
utöka föreningsbidragen.
8. Säkerställa att alla elever som behöver extra hjälp och stöd får stöd för att ta sig till
och vara i skolan får stöd av elevhälsoteam och socialtjänst.
9. Personer med funktionsnedsättning samt äldre ska ha rätt till en rik fritid. Vi vill
säkerställa att alla barn och vuxna med funktionsnedsättning får den ledsagning och
ledsagarservice de har rätt till. Vi vill även säkerställa att gruppens utsatthet för t.ex våld
av närstående uppmärksammas och förebyggs.
10. Vi vill se över behoven för att tillgänglighetsanpassa bad, lekplatser, utegym och
parker.
11. Öka tryggheten för barnen och de äldre och personalen inom förskola och
äldreomsorg. Personalen ska erbjudas trygga anställningar och hållbara arbetsvillkor. Vi
vill införa bemanningsteam inom förskola och äldreomsorgen. Personalens
utbildningsnivå ska kartläggas i syfte att öka möjligheterna till kompetensutveckling och
vidareutbildning.
12. Vi ökar personaltätheten inom förskolan till 4,5 barn per pedagog och andelen
förskollärare ska öka till minst 41 procent.
13. Erfarna barnskötare och undersköterskor ska få en riktad lönesatsning.
14. Vi vill främja återhämtningen för de anställda inom äldreomsorgen samt den
anställdes möjlighet till påverkan av schemaläggning. Vi vill dessutom utveckla
schemaläggningen för att ta bort behovet av delade turer och ofrivillig deltid.
Grundbemanningen inom äldreomsorgen ska öka.
15. Den ökande psykiska ohälsan bland unga ska mötas med fler insatser. I det arbetet
är ungdomsmottagningarna viktiga. En ungdomsmottagning i stadsdelen ska
tillhandahålla rådgivning och genomföra socialt förebyggande insatser bland ungdomar.
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16. En översyn av ledarskapet ska göras med det långsiktiga målet att antalet medarbetare
per chef ska vara max 25 personer.
17. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att minst 90 procent av personalen i omsorgen ska
vara tillsvidareanställda och heltidsanställda.
18. Jobba mot ofrivillig ensamhet bland äldre och personer med en funktionsnedsättning.
19. Vi vill att alla förskolebarn ska få tillgång till den lokala kulturen i Skarpnäck och
föreslår att förskolorna uppmuntras att besöka arrangemang i Kulturhuset i Skarpnäck
och andra lokala kulturaktiviteter.
20. Vi vill att stadsmiljön i hela stadsdelen ska upplevas som trygg. Ett städat, rent och
upplyst Skarpnäck ger en tryggare stadsmiljö. Fler soptunnor, askkoppar och
pantbehållare och bättre belysning. Återvinningsstationerna ska utvecklas för ökad
ordning och trygghet.
21. Vi vill fokusera på snöröjning för gående. Det mest klimatsmarta sättet att förflytta sig
kortare sträckor är till fots.

Skarpnäck – en stadsdel att trivas i
Skarpnäck är en grön oas med cykel- och gångavstånd till Stockholms centrum och med
skog och sjöar inpå knuten. En stadsdel att vara stolt över och att trivas i. Verksamheterna i
stadsdelen är välskötta. Men det finns alltid, även i Skarpnäck, möjligheter till förbättringar.
Stadsdelsnämnden har ett stort ansvar för att driva samhällsutvecklingen i positiv riktning.
För ökad trygghet är tillit människor emellan grunden. Stadsdelsnämnden kan främja den
grannskapskollektiva förmågan genom att stödja organisering och relationer i lokalsamhället,
och genom att ta till vara föreningslivets och enskilda medborgares initiativkraft för
utvecklingen av ett område. Föreningsstödet är ett exempel, möjligheterna att tillgängliggöra
lokaler för ett aktivt föreningsliv ett annat.
Närområdet har till följd av pandemin blivit allt viktigare och nämnden behöver anpassa sin
verksamheter så långt det är möjligt för att riskgrupper och äldre människor ska kunna
fortsätta leva ett aktivt och socialt stimulerande liv. Sedan början av år 2020 har
coronapandemin varit en del av allas våra liv. Livet har i många fall fått ett helt annat
innehåll, framförallt för människor i riskgrupp och människor över 70. Många av de äldre,
som tidigare levt ett liv med många sociala kontakter och ett aktivt liv, är nu mer begränsade
för att skyddas från smitta.

Förskolan
Förskolan spelar en viktig roll i skapandet av en mer jämlik stad. Det är väl belagt i forskning
att förskolan fungerar utjämnande av socioekonomiska klyftor. Det finns tydliga samband
mellan förskola och hur väl barnet klarar sig senare i skolan. För många föräldrar är
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förskolan ett ovärderligt stöd i barnens utveckling. För att förverkliga alla barns rätt till
förskola utifrån sina individuella behov krävs resurser och ambitioner.
Vi saknar ambitioner att se till att minska barngrupperna, öka personalstyrkan eller
kompetensutveckla personalen för att se till att nu och på sikt stärka kvaliteten inom
förskolan.

Äldreomsorg
Pandemin överraskade oss alla och visade på brister inom äldreomsorgen. Skarpnäcks
stadsdel har klarat sig förhållandevis bra, mycket tack vare ett gediget arbete av förvaltning
och äldreomsorgens personal.
Coronakommissionen pekar på behov av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga
arbetsförhållanden inom äldreomsorgen. Viktiga lärdomar som måste omsättas i
verksamheterna. Pandemin har visat på behovet av kontinuitet och inom äldreomsorgen för att öka tryggheten för de äldre men också rent krasst för att rädda liv. Den kommunala
verksamheten har ställt upp som ryggraden i verksamheten med förstärkingsteam och
kohortvård, inte den fragmenterade marknaden.
Trygga heltidsanställningar, med möjlighet att stanna hemma när man börjar bli sjuk, rimliga
arbetsscheman, fler kollegor och en ökad grundbemanning som ger tid för de äldre behövs
nu mer än någonsin. Beslut som fattats år 2019 och år 2020 har dessvärre ofta gått i motsatt
riktning. Stora effektiviseringskrav har kombinerats med politiska beslut om att inte längre
ställa lika tydliga krav på bra anställningsvillkor inom äldreomsorgen.
Den äldre ska ha rätt att känna igen de personer som ger omsorg. En viktig förutsättning för
en verksamhet med hög kvalitet är trygga och bra arbetsvillkor för personalen. Därigenom
ökar kontinuiteten och kompetensen kan säkras. Bra förutsättningar för personalen är den
viktigaste grunden för en bra äldreomsorg. Att inte koppla ihop kvaliteten med personalfrågor
har visat sig vara ödesdigert.

Goda och jämlika uppväxtvillkor
Barn och unga ska ha goda och jämlika uppväxtvillkor. I nära samarbete med barn, unga
och deras vårdnadshavare ska socialtjänsten säkerställa att barn och unga som riskerar att
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver i ett tidigt skede, genom
uppsökande och förebyggande arbete eller avhjälpande insatser.
I de uppsökande verksamheterna ska evidensbaserade metoder ligga som grund. Hänsyn
till barnperspektivet ska alltid tas i ärenden där en förälder eller vårdnadshavare aktualiseras
hos socialtjänsten. En god samverkan ska råda mellan socialtjänst, förskola och skola för att
stärka barnperspektivet. Ett arbete ska göras för att säkerställa att fristående förskolor och
skolor har information och kunskap för att kunna göra orosanmälningar.
Stadsdelsnämnderna ska i så stor utsträckning som möjligt återkoppla till förskola, skola
eller sjukvård som har gjort orosanmälningar gällande barn som far illa.
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Det är allvarligt när unga i stadsdelen rapporterar att de upplever otrygghet i sitt
bostadsområde. Ungefär var femte pojke (19 procent) i årskurs två på gymnasiet i
Skarpnäck uppger att de har blivit rånade under de senaste 12 månaderna. Det är mest i
hela Stockholms stad, och siffran bland unga i hela staden är 8 procent. Det enligt
Stockholmsenkäten, som kartlägger levnadsvanor hos unga.
Skarpnäckslyftet räcker inte till fullt ut. Det krävs att även Skarpnäck stadsdel anställer
fältassistenter som kan skapa goda kontakter med ungdomar i skolan och på deras fritid.
Det uppsökande arbetet som fältassistenter och ungdomsjouren gör är viktigt för att stärka
tryggheten och förebygga missbruk och kriminalitet. Det borde vara en självklarhet att alla
stadsdelar, även Skarpnäck har ett fungerande arbete med fältassistenter som bedriver
socialt fältförlagt arbete. Vår bild är att detta arbete är otillräckligt och ofinansierat idag.
Nedskärningarna som den grönblå majoriteten har gjort under mandatperioden på det
uppsökande arbetet för att finansiera skattesänkningar riskerar att drabba barn och unga
som är i behov av stöd. Vi vill sätta stopp för nedskärningar på det uppsökande arbetet, vi
prioriterar ett tryggare Stockholm före skattesänkningar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla invånare. Alla oavsett funktionsförmåga ska
tillförsäkras integritet, självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i
samhällets gemenskap. Inriktningen för stöd och service till personer med
funktionsnedsättning är att identifiera och främja det som skapar delaktighet i samhället och
ett självständigt liv. Samtliga insatser ska anpassas till den enskildes individuella behov och
utformas så att de är lättillgängliga för de personer som behöver dem.
I Skarpnäcks stadsdel främjas jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
Genom ett systematiskt och målinriktat arbete för att förbättra tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning skapas ett Stockholm för alla. Det innefattar rätten till arbete,
ledsagarservice, hälsofrämjande insatser och anpassade boenden. Medborgarna ska lita på
att de får ett värdigt bemötande och att anställda som arbetar med att ge stöd och service
har rätt utbildning.

Alla som kan arbeta ska ges möjlighet att arbeta
Arbetslöshet innebär ett mänskligt slöseri av individers förmåga och kraft. Att ha ett arbete
skapar meningsfullhet, samhörighet och individuell frihet. Genom aktiva
arbetsmarknadsinsatser kan fler komma i arbete samtidigt som kostnader för
försörjningsstöd kan minska och skatteintäkter kan öka. Det är av stor vikt att
stadsdelsnämnden sätter in snabba insatser till personer med ekonomiskt bistånd. På så
sätt kan individen komma i studier eller arbete. I och med att arbetslösheten ökar markant
och allt fler behöver ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning är det viktigt att sökande
snabbt bokas in på sitt första möte på jobbtorg. Stadsdelsnämnden har ett ansvar för att
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snabbt koppla individen med stadens jobbtorg. Jobbtorgen har i sin tur ansvar för att inte
neka till att emot aspiranter från stadsdelsnämnder på grund av resursbrist.
Arbetsmarknadsnämnden ska säkerställa att stadens jobbtorg tar emot sökanden inom max
en månad. Dialog ska föras mellan arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna om
vilka åtgärder som ska vidtas för att hålla tidsramen.
Den grönblå majoriteten har valt att ta bort stadens garanti till unga, ett åtagande om att
arbetslösa unga ska vara i arbete, praktik eller en utbildning inom 90 dagar. När
ungdomsarbetslösheten ökar kraftigt är det viktigt att unga får ett tidigt stöd. Vi anser att
unga inte ska behöva vänta på stöd för att komma ut i studier eller arbete, därför vill vi se att
en 90-dagarsgaranti införs.

2021-02-04
Skarpnäck stadsdelsnämnd
Ärende 8. Verksamhetsplan 2021

Tina Kratz m.fl. (V)
Monica Lövström m.fl. (S)

Förslag till beslut

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan med följande tillägg:

1. att lägga till nedanstående indikatorer:
a.

andel medarbetare med ofrivillig deltid som inte erbjuds heltid inom
egen regi

b.

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

c.

andel timanställda inom äldreomsorgen

Coronakommissionen konstaterar att det som, utöver den allmänna
smittspridningen i samhället, har haft störst inverkan på antalet sjuka och avlidna i
svensk äldreomsorg är sedan länge välkända strukturella brister. ”Sverige utgör
inget undantag från den bild som OECD och WHO ger av äldreomsorgen som en

resursmässigt eftersatt del av samhället med en undervärderad yrkeskår”. Det är en
bärande del av kommissionens slutsatser om svensk äldreomsorg. Det innebär att
sektorn har svårt att klara en långsiktig kompetensförsörjning och det är därför
”nödvändigt att höja ambitionsnivån och att höja statusen på och attraktionskraften
i omsorgsyrkena för att kunna ge vård och omsorg av god kvalitet under en sådan
kris som pandemin”. Kommissionen konstaterar att enligt fackförbundet Kommunal
har andelen tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen ökat mellan 2010 och
2017 med cirka fem procentenheter. I verksamheter i kommunal regi var 27 procent
tidsbegränsat anställda, i privat regi 37 procent. Men som kommissionen också
konstaterar är situationen värre i storstadsområdena, där Stockholm också är värst.
Staden behöver agera utifrån att det är helt orimligt att var tredje anställd inom
omsorgen har en otrygg anställning. Vi behöver nu agera för att göra oss av med de
otrygga anställningarna som också leder till en sämre äldreomsorg.

Ärende 8

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2021-02-04
Dnr: SKA 2020/440
Ärende 8
Karin Wallin (SD)
Carl Svensson (SD)

Verksamhetsplan 2021 för
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande
Ett förslag till verksamhetsplan och budget för Skarpnäcks 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 därför från att delta i beslut om verksamhetsplan för Skarpnäck
2021.

Skarpnäcks Stadsdelsnämnd
2021-02-04
§11. Ny förskola på Stångåvägen
Bagarmossen
Tina Kratz m.fl (V)
Monica Lövström m.fl. (S)

Förslag till beslut
1.

Att delvis godkänna förvaltningens förslag

2.

Att därutöver anföra

En bra ljudmiljö i förskolan är en förutsättning för att barnen ska må bra, orka vara delaktiga
och att kunna koncentrera sig. I förskolor är det inte ovanligt med genomsnittliga ljudnivåer
på 70 decibel. Barn, elever och pedagoger får sämre förutsättningar att göra det de ska –
kommunicera, lära sig och undervisa.
En god ljudmiljön är positivt både förskolepersonalens arbetsmiljö och barnens
välbefinnande. Att elever lär sig mindre när skolmiljön fylls av buller och störande ljud vet
alla lärare. Och forskningen kan förklara varför. När en stor del av hjärnans arbetsminne
måste användas för att höra vad som sägs blir det mindre kvar för att ”lagra” kunskapen.
Hårdast drabbas elever med hörselskada, barn med koncentrationssvårigheter eller annat
modersmål än svenska. Men alla påverkas.
Buller och höga ljudnivåer kan påverka hälsan på olika sätt, till exempel kan hörsel och röst
drabbas. Inte heller är det någon nyhet att mycket ljud i lokaler med dålig akustik bidrar till
trötthet och stress hos förskolepersonal. Liksom att många har röstproblem efter att under
en lång arbetsdag ha tvingats höja rösten för att höras.Men ljud kan också utlösa
stressreaktioner.
Specialpedagogiska skolmyndigheten rekommenderar att vid om- eller nybyggnation av
lokaler, ska standardens skarpaste krav, ljudklass A, efterlevas för alla ljudfunktioner.
Samhällets minimikrav på akustiska egenskaper i förskola, skola och fritidshem kan sägas
vara uppfyllt om kraven i standardens ljudklass C följs. Ljudklass C är emellertid inte
optimerande för personer med nedsatt hörsel eller andra perceptionssvårigheter till exempel
koncentrationssvårigheter, blindhet eller när undervisningen inte sker på elevens
förstaspråk. Därför bör Ljudklass A efterlevas. Är det svårt eller mycket kostsamt att nå
ljudklass A för alla ljudfunktioner så ska prioriteringen ligga på att efterklang och ljud från
installationer uppnår ljudklass A.

Vi menar att det är en självklarhet att sträva efter bättre ljudmiljö i förskolan för att öka
barnens och förskolepersonalens välbefinnande, liksom det är en självklarhet att barnens
utsatthet för till exempel skadliga kemikalier.
Vi föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att i beställningen av förskola i möjligaste
mån följa Specialpedagogiska skolmyndighetens rekommendation att efterleva ljudklass A.

Skarpnäcks Stadsdelsnämnd
2021-02-04
§14 Julbelysning i lekparker
Monica Lövström m.fl. (S)

Förslag till beslut
1.

Att delvis godkänna förvaltningens förslag

2.

Att därutöver anföra

Socialdemokraterna tackar för förvaltningens svar och tycker att det verkar positivt att
förvaltningen under året kommer att göra fysiska besök på ett antal parker där synpunkter
om dålig belysning inkommit. Det är även positivt att förvaltningen ansökt om
trygghetsinvesteringsmedel för Matparken på Skarpnäcksfältet.
Vad gäller medborgarförslaget om julbelysning i lekparker som vi Socialdemokrater stödjer,
har förvaltningen svarat att det kan medföra skada på växtlighet och vara skadligt ur ett
elsäkerhetsperspektiv. Dessutom framhåller förvaltningen att elserviser behöver installeras,
vilket medför ingrepp i mark och vegetation.
Vi håller med förvaltningen om att vi naturligtvis inte bör slita på vår mark och växtlighet i
onödan, men det finns lösningar som inte innebär att sådant slitage. Det finns exempelvis ett
flertal brukbara lösningar som används i offentliga miljöer utan att miljö eller människor tar
skada. Självklart inser vi att detta liksom allt annat kostar pengar och att det handlar om
prioriteringar. Dock vidhåller vi att det kan vara värt att prioritera då god belysning gynnar
tryggheten och besöken i våra lekparker, även under de mörka årstiderna på året. Att bygga
bort mörka och otrygga ytor är en trygghetsskappande åtgärd och en ansökan om medel ur
trygghetsfonden kan vara ett sätt att få ekonomiskt stöd att belysa dessa ytor och samtidigt
både öka medborgarnas upplevda trygghet.
Därmed hoppas vi att stadsdelsförvaltningen kan skicka ärendet vidare till ansvariga
instanser så som Trafikkontoret för att undersöka möjligheterna att sätta upp dekorativ
belysning och/eller julbelysning på ett så smart och enkelt sätt som möjligt, så att inte miljö
eller människor kommer till skada. Det behöver inledningsvis inte gälla samtliga lekparker i
stadsdelen, utan kan med fördel testas i några av våra mest populära och välbesökta
lekparker eller där det finns behov av ökad trygghet.

Skarpnäcks Stadsdelsnämnd
2021-02-04
§ 17
Svar på medborgarförslag,
Låt Nytorpsbadet vara öppet hela
sommarlovet
Ewa Larsson, MP
Johan Brege, M
Sabine Pettersson, L
Alfred Askeljung, C
Emelie Rasby, KD

Svar på medborgarförslag angående Nytopsbadets öppettider
Förslag till beslut
•
•
•

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
Att ge svaret till Idrottsnämnden för kännedom
Att dessutom anföra följande:

Det är Skarpnäcks stadsdelsnämnds uppfattning att Idrottsförvaltningen bör tillse att omfördela
personalresurser så att Nytorpsbadet, så som när det öppnades, kan hålla öppet under ytterligare ett
antal veckor än vad som har kommit blivit fallet nuförtiden, och att detta ges Idrottsnämnden tillkänna.
Det finns ett antal relativt små utomhusbad i Stockholm. Ett av dessa är Nytorpsbadet, med en 25metersbassäng, barnbassäng, en mindre lekpark, omklädningsrum och kioskförsäljning. När badet var
nyöppnat i mitten av 50-talet var öppettiderna omfattande. Badet öppnade i början av maj och stängde
i slutet av september.
Över tid har öppettiderna blivet klart sämre. Bottennoteringen var 2017, då badet öppnade den 4 juli
och stängde i slutet av augusti. Dåvarande Allianspartier i Idrottsnämnden lade en skrivelse angående
detta 2017, för att aktualisera dessa miserabla öppettider. Sedan 2017 har öppettiderna blivit något
bättre. Dock långt ifrån tillfredsställande. Medan innerstadsbaden har hyggliga öppningstider har
ytterstadsbaden fått dåliga, nästintill urusla öppettider.
Vi i den grönblå majoriteten i Skarpnäck tycker det är en präktig skandal att öppettiderna är så korta
gentemot alla som brukar utnyttja badet. Vid varma sommardagar är det åtskilliga hundra som
utnyttjar badet. Från tidiga morgonsimmare till barn, ungdomar och vuxna som simmar och leker vid
badet hela dagarna. Vi ser också att klimatets succesiva förändring kan innebära att värmebölja kan
uppstå vid andra tillfällen är just under högsommar, vilket gör det högst relevant att öka öppettiderna
för de små baden i ytterstad. Vi menar dessutom att det är en enorm kapitalförstöring att badet har
öppet så få veckor.

Stadsdelsnämnd
2021-02-04
Dnr SKA 2020/386
Ärende 22
Karin Wallin (SD)
Carl Svensson (SD)
Ärende 22

Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i
Stockholms stad
SU
Staden har högt ställda klimatmål, vilket vid implementering i vissa fall kan innebära stora inskränkningar
för medborgare och företag. Den föreslagna kravställningen för tunga lastbilar kommer att innebära ett
framtvingande av förnyelse för delar av de fordon som idag levererar transporttjänster inom ramen för
stadens upphandlingar.
Hur stora samhällsekonomiska kostnader detta medför är svåra att avgöra, men ingenstans i
förvaltningens förslag görs en ansatts för att uppskatta detta.
Förnyelse av berörda fordon kommer att sänka de totala rörliga utsläppen av växthusgaser och andra
föroreningar. Detta är bra. Sverigedemokraternas utgångspunkt i frågan om utsläpp av växthusgaser
bottnar dock i ett globalt helhetsperspektiv där hela livscykeln bör tas i beaktande vid åtgärder och
regleringar som syftar till att minska utsläppen. De utsläpp som skapas vid produktion och transport av
de nya fordonen, i kombination med de samhällsekonomiska kostnaderna, bör därför vara praxis för
förvaltningen att utreda i samband med beredning av dylika ärenden. Detta perspektiv saknas i ärendet.

Skarpnäcks Stadsdelsnämnd
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§ 23 Motion (S) om en stärkt
beredskap som ger trygghet
Monica Lövström m.fl. (S)

Förslag till beslut
1. Att tillstyrka motionen i sin helhet i vårt remissvar

Skarpnäcks Stadsdelsnämnd
2021-02-04
Dnr SKA 2020/335

Ärende 23

Ärende 23
Karin Wallin (SD)
Carl Svensson (SD)

Motion om en stärkt beredskap som ger trygghet
SU
Stadsdelsnämnden har mottagit en remiss av Socialdemokraternas motion om att stärka stadens
Coronaberedskap.
Under våren 2020 bedrevs det en politik som i stort bortsåg från försiktighetsprincipen –
rekommendationer om munskydd uteblev länge trots forskning som pekade på dess
fördelar. Sverigedemokraterna välkomnar därför Socialdemokraternas positionsförflyttning avseende
Coronahanteringen.
Vidare anser vi att de brister i stadens krishantering som uppdagats under Coronapandemin inte enbart
är ett resultat av den blå-gröna majoritetens politik. Det är en konsekvens av en politik som bedrivits
under flera mandatperioder av olika styren, där andra områden prioriterats framför kommunens
kärnverksamheter.
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§ 34
Skrivelse till SBN
Ewa Larsson, MP
Johan Brege, M
Sabine Pettersson, L
Alfred Askeljung, C
Emelie Rasby, KD

Skrivelse till Stadsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut:
Att SBN beaktar nedan angivna att-satser i sin fortsatta beredning av Skarpnäcks
systerstudio till Abbey Road i London och den fastighet studion är belägen i.

•
•
•

Att inte riva den före detta EMI-Studion, på Palandergatan 33
Att se studion som en viktig kulturhistorisk del i Stadsdelen Skarpnäck
Att se huset som en del av en helhet i den ”Vita staden” i Hammarbyhöjden

Vi ledamöter i den politiska grönblå majoriteten i Skarpnäck är väldigt stolta över att den historiskt
internationellt kända gamla EMI-studion, i dag Baggpipe studios, ligger i vår stadsdel. Musikstudion är
i mycket gott skick och används flitigt både professionellt och som mötesplats. Kombinationen av den
fantastiska akustiken i inspelningslokalen och mixerrummets utrustning finns ingen annanstans i
Sverige. Förra året gjordes ca tvåhundra orkesterinspelningar på platsen, men sammantaget används
lokalerna årligen av tusentals artister, mest svenska men även internationella. Många av de utländska
artisterna kommer just för att deras idoler tidigare spelat in där, låt oss nämna några, Lady Gaga,
Monica Zetterlund, Robyn, Cornelis Vreeswijk, Laleh, Ulf Lundell, Britney Spears, Peter Jöback, Jennifer
Lopez, Roxette och många fler.
Även stadsdelens historia är unik då den södra delen är en av de första moderna hyresförorterna som
började byggas i Sverige i mitten av 1930-talet. Stadsdelen planerades socialt och kulturellt med
barnstuga och bio. Bio ”Kaza” blev klar 1939 och bytte skepnad på 1960-talet till den nu anrika
musikstudion. Det var dåvarande skivbolaget EMI som tog rygg på studion Abbey Road i London och
skapade en systerstudio av den gamla bion, resultatet blev en av Sveriges främsta musikstudios.
Att ägaren av fastigheten nu vill riva hela huset och i stället bygga en ”främmande fågel” mitt bland de
vackra och kulturhistoriskt värdefulla smalhusen och den världsunika musikstudion vill vi med
bestämdhet avråda ifrån.
Ulrika Sax beskriver i sin bok om Hammarbyhöjden, ”Den vita staden”, stadsdelens genomtänkta
planering som ett ”unikum i god arkitektur”. Och att gamla bio Kaza blivit en stor arbets- och
mötesplats som nu även gjorts möjlig för att visa film igen, är stort. Vi vill att stadsbyggnadsnämndens
ledamöter tar intryck av det och avstyrker rivningsförslaget.

Skarpnäck stadsdelsnämnd
2021-02-04
Ärende 34
Text
Dnr.
Tina Kratz m.fl. (V)
Monica Lövström m.fl. (S)
Särskilt uttalande
Det är bra att majoriteten lokalt bedriver ett påverkansarbete gentemot sina partikamrater i
stadsbyggnadsnämnden och vi hoppas att de kommer lyckas. Nu är det nämligen hög tid att
leva upp till majoritetens ambitioner för de kreativa näringarna och vi hoppas att detta initiativ
kan bidra till en lösning där studion kan vara kvar.
Vänsterpartiet och socialdemokraternas avslog detta rivningsförslag redan när det var uppe i
Exploateringsnämnden på december-nämnden, något den inte den blågröna majoriteten inte
gjorde tyvärr. Baggpipe är en legendarisk och aktiv musikstudio Vänsterpartiet och
socialdemokraterna motsätter sig förslaget på grund av studions betydelse för musiklivet i
Stockholm och dess höga kulturhistoriska värde. Vi instämmer helt och fullt i det som
majoritetens lokala ledamöter skriver om studions stora betydelse för såväl stadsdelen som
stadens musikliv och för oss som musiknation. Baggpipe är den enda studion i landet som
fortfarande kan spela in stråkorkestrar, jazz-storband och rockband och om studion rivs skulle
det bli en stor förlust för musiklivet. Till det tillkommer att de har etablerade samarbeten med
bland annat Fryshusets musikproducentutbildning och fyller således en viktig roll för att lyfta
upp nya musikaliska talanger inom branschen.
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Ärende 34
Karin Wallin (SD)
Carl Svensson (SD)

Markanvisning för bostäder inom
fastigheten Barkborren 6 i
Hammarbyhöjden till Barkborren
Förvaltning AB
SU
Området där aktuell fastighet är belägen präglas av bostadshus. I förslaget föreslås rivning av
en del av fastigheten som idag innehåller lokaler för musikproduktion. Aktiviteten i nämnda
lokaler är kända och omfattande vilket ger området ett välbehövligt flöde av människor som
inte bor i området. Även om behovet av bostäder är stort är det viktigt att det även finns andra
slags aktiviteter som handel och kultur som ett komplement till de boende. Det skapar trivsel
och trygghet i boendemiljön. Vi ställer oss därför negativa till en detaljplaneändring som
medhållet rivning av Baggpipe studio.

