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Skarpnäcks Stadsdelsnämnd
2021-03-18
Dnr SKA 2021/18
Ärende 7
Karin Wallin (SD)
Carl Svensson (SD)
Punkt 7
Fördelning av föreningsbidrag 2021
Särskilt uttalande

Sverigedemokraterna ser positivt till att föreningsbidrag tilldelas de föreningar som uppfyller Stockholms
stad och stadsdelens krav på föreningsbidrag. Alla medborgare i stadsdelen skall få kunna ta del av
föreningens verksamhet.
Bidragen skall beviljas till ideella föreningar som har:
Utpräglat lokal verksamhet som kompletterar nämndens kärnverksamheter, de ska vara partipolitiskt
och religiöst obundna, öppna och tillgängliga för såväl medlemmar som ickemedlemmar, följa stadens
policy för jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och vara fri från våld och diskriminering samt bygga på
demokratiska värderingar.
Sverigedemokraterna ser att det är av stor vikt att dessa krav genomsyrar samtliga bidrag som beviljas
och att föreningsbidrag tilldelas föreningar där alla, medlemmar som ickemedlemmar, är välkomna samt
att ovan nämnt uttalat regelverk noggrant efterföljs. Sverigedemokraterna är positiva till föreningsbidrag
som stärker den svenska kulturen och gemenskapen.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2021-03-18
Diarienummer: SKA 2020/433
Karin Wallin (SD)
Carl Svensson (SD)
Punkt 8
Yttrande gällande projektrapport Språkutveckling i förskolan
Särskilt uttalande
Stadsdelsnämnden har mottagit en remiss av stadsrevisionens projektrapport gällande
språkutveckling i förskolan. Rapporten behandlar arbetet för att nå läroplanens mål och vi
delar revisionskontoretes yttrande om att det krävs ett samlat helhetsansvar kring kraven på
språkutveckling och språkkunskaper för personalen i förskolan.
Sverigedemokraterna har länge påpekat vikten av att ha goda kunskaper i det svenska språket
för att få bästa möjliga start i livet. Att barn i tidig ålder kommer i kontakt med en god
undervisning i svenska är en viktig grundsten för att bli en del av det svenska samhället och
känna en samhörighet till det. Det är därför av stor vikt att stadens pedagoger i förskolan visar
på mycket goda språkkunskaper i svenska.
Uppföljningsarbetet om stadens pedagoger/förskolepersonal uppnår tillräckliga krav på
kunskaper i det svenska språket måste bli tydligare och mer omfattande än vad som tidigare
varit fallet. Den årliga tillsynen bör omfatta fler fristående förskolor i staden för att få en så
klar bild som möjligt om vilka behov som finns för ökade insatser för att förbättra
svenskakunskaperna i förskolan.
I ärendet beskrivs det att metoderna för stimulering av språkutveckling kan skilja sig mellan
olika stadsdelar. Vi anser att det är problematiskt att betydande skillnader föreligger i hur
verksamheter med samma inriktning bedrivs olika runt om i kommunen. Även om det
föreligger lokala variationer av samma fenomen, anser vi att Stockholms stad bör ta ett
helhetsgrepp i frågan för att garantera att alla verksamheter bedrivs med liknande måttstockar.

Skarpnäck stadsdelsnämnd
2021-03-18
Ärende 12
Krav på kunskaper i svenska
och samhällskunskap för
svenskt medborgarskap (SOU
2021:2)
Dnr.
Tina Kratz m.fl. (V)
Särskilt uttalande
Vi delar uppfattningen att det är önskvärt att invandrare som avser att permanent bosätta sig i
Sverige erhåller svenska språkkunskaper som även underlättar en vidare integration i
samhället. Kunskaper i svenska språket och grundläggande samhällskunskap har stor
betydelse för möjligheten att få arbete och i övrigt integreras i det svenska samhället.
Men att ställa ett språkkrav som ett villkor för att få svenskt medborgarskap leder till lägre,
fördröjd samt en mer selektiv naturalisering bland invandrare. Den forskning som gjorts om
konsekvenserna av införandet av integrationskrav i Nederländerna och i Danmark visar att det
finns en stor sannolikhet att denna åtgärd kommer innebära en försämrad inkludering i
samhället. Om utvecklingen i Sverige skulle följa samma mönster skulle de förändrade
reglerna riskera att innebära att mindre än hälften av de invandrade som har för avsikt att
bosätta sig permanent i Sverige skulle få svenskt medborgarskap och därmed rösträtt vid
riksdagsval. Framför allt skulle de lågutbildade drabbas hårdast. Den grupp kvinnor som
saknar en utbildning från sitt hemland och som idag är långt från arbetsmarknaden är redan i
dag en utsatt grupp och risken är att detta kommer påverka deras situation i högre grad.
Det kommer även oönskade effekter ur ett demokratiskt perspektiv eftersom det kan medföra
att invandrare som är permanent bosatta i Sverige sedan många år kommer att sakna rösträtt i
riksdagsvalen. Att erhålla medborgarskap är dessutom en katalysator för en bättre ställning på
arbetsmarknaden och för individens politiska och sociala engagemang, något som såväl
nationell som internationell forskning visar. Med tanke på att ett medborgarskap och en
inkludering spelar en positiv roll i integrationsprocessen är ett införande av språkkrav djupt
problematiskt.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2021-03-18
Diarienummer: SKA 2021/22
Karin Wallin (SD)
Carl Svensson (SD)
Punkt 12
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap
Särskilt uttalande
Vi efterfrågar ett förtydligande kring förvaltningens bedömning om att ”det är av mycket stor
vikt att både män och kvinnor, i olika åldrar och med varierande utbildnings- och
språkbakgrund även i fortsättningen ska ha möjlighet att bli svenska medborgare.”
Från vilken utgångspunkt tar förvaltningen detta ställningstagande ifrån? Och för vem eller
vilka är det av stor vikt? För den enskilda personen eller för samhället i stort? Och på vilket
sätt är det viktigt?
Vi skulle vilja att den av regeringen utsedda särskilda utredaren ger ett tydligt på det som
förvaltningen påstår i sitt uttalande på ett genomgripande, tydligt och faktabaserat sätt om
”det är av mycket stor vikt att både män och kvinnor, i olika åldrar och med varierande
utbildnings- och språkbakgrund även i fortsättningen ska ha möjlighet att bli svenska
medborgare.”

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2021-03-18
Dnr SKA 2021/45
Ärende 13
Karin Wallin (SD)
Carl Svensson (SD)

Punkt 13
Remiss Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78)
Särskilt uttalande
Vi ser positivt på en tydligare reglering av strandskyddet, så som det föreslagna lättnader i skyddet vad
gäller små sjöar och vattendrag, liksom i de delar av landet där bebyggelsetrycket är lågt. Samtidigt
innebär dessa lättnader att förhållandevis lite av tillkommande bebyggelse i landet i praktiken kommer
att tillkomma, i närheten av stränder och vattendrag eftersom efterfrågan på bebyggelse i dessa delar
redan i utgångsläget är lågt.
Vi menar även att nuvarande ordning, där det är kommunerna som ansvarar för prövning av
strandskyddsdispenser, bör bestå. Samhälls- och stadsplanering är och bör vara i huvudsak en
kommunal angelägenhet. Vi ser hellre ett stärkande än en försvagning av det kommunala självstyret
på denna punkt.
Förslagen om att bibehålla och stärka strandskyddet i områden där det råder ett starkt
exploateringsskydd, riskerar dock att leda till suboptimeringar och en vad gäller hållbarhetsaspekter,
icke önskvärd utspridd, gles och högt transportberoende stadsbygd. Det i utredningen aktuella syftet
med strandskyddet – tillgänglighet till stränder – kan mycket väl uppnås även om bebyggelse
tillkommer närmare strandlinjer och vattendrag än 100 (eller i vissa fall 300) meter.
Vi menar att tillgängligheten till strand i Stockholm är både god och en kvalitet i sig i, såväl i äldre som
i nyare stadsdelar Hammarby Sjöstad och Västra Kungsholmen liksom den under utbyggnad varande
stadsdelen Norra Djurgårdsstaden kombinerar vattennära bebyggelse med hög tillgänglighet och både
praktiskt och juridiskt sett offentligt tillgängliga stränder. Dessa stadsdelar hade dock ej kunnat
utformas på det sätt som skett och sker, om det ej existerat ett undantag vad gäller strandskydd, som
i korthet beror på att redan ianspråkstagen mark nära vatten får exploateras. I vissa fall bör det snarare
göras lättare att bygga närmare en strandkant än enligt nuvarande bestämmelser - även i områden
med ett starkt exploateringsskydd. Förutsättningen är självfallet att tillgängligheten värnas och
förstärks och att helheten i stadsdelen vinner på detta. Ett exempel kan vara det förslag till byggnad
för allmänt ändamål (skola/förskola) som diskuterades intill sjön Trekanten vid Liljeholmen för några
år sedan.
Vi instämmer således med kontorets skrivning:

Kontoret anser att förslaget om en restriktiv tillämpning av skälen för upphävande och dispens i starkt
exploaterade områden inte är tillräckligt flexibelt för att kunna uppnå goda helhetslösningar. Ett strikt
tillämpande av skälen för upphävande riskerar att få negativa effekter på såväl sociala som ekologiska
värden. Det kan till exempel leda till att mer värdefulla natur- eller parkområden strax utanför
strandskyddsgränsen behöver tas i anspråk för att skapa trygga och välfungerande stadsdelar stället
för att områden med något lägre värden inom 100 meter från stranden bebyggs.
Vi avstyrker samtidigt utredningens förslag till tillägg i miljöbalken, och förordar en omarbetning som
tar sin utgångspunkt i stadsbyggnadskontorets skrivning ovan. Tillägget innebär att de särskilda skäl
som får beaktas för att upphäva strandskydd eller bevilja dispens ska tillämpas särskilt restriktivt i
områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor.
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§ 14
Förslag till ny detaljplan för del av
Hammarbyhöjden 1:1 m.fl. vid Arkövägen
i stadsdelen Kärrtorp
Svar på remiss, S-Dp 2017-18840

Ewa Larsson, MP
Johan Brege, M
Sabine Pettersson, L
Henrietta Lundwig, C
Emelie Rasby, KD

Förslag till Skarpnäcks stadsdelsnämnds beslut
I huvudsak bifalla förvaltningens förslag på remissen med följande tillägg:

•
•
•
•
•
•

Att en kulturhistorisk utredning tas fram som del av underlaget.
Att förskolan bevaras och att en byggrätt för större konceptförskola på platsen inte utfärdas.
Att vinkeln i plan A kapas så att den kulturella utblicken och parkvägen mot Kärrtorps
C kvarstår och sprängningar minimeras.
Att plan A som löper efter t-bana kapas en våning och får lägenheter i bottenplan.
Att plats för angöring och bilparkering utreds utifrån naturvärdesinventeringen.
Att hus B kapas en våning, ytan bibehålls och utformningen mer anpassa till Långe Jan.

Därutöver framföra följande:
Det området som nu är föreslaget för bebyggelse fanns inte med i program för
kompletteringsbebyggelse i Kärrtorp, ”Framtida Kärrtorp, program för nya bostäder”, som godkändes
Stadsbyggnadsnämnden och dåvarande Gatu- och fastighetsnämnden 2004.
Under förra mandatperioden öppnade exploateringsnämnden för exploatering. I juni 2018 antogs en
startpromemoria i stadsbyggnadsnämnden med inriktning på 75-100 lägenheter.
En viktig fråga i planarbetet ansågs vara hur planerad bebyggelse skulle komma att förhålla sej till
den kulturhistoriskt värdefulla miljön samt det parkstråk som ska säkras mellan Kärrtorps centrum
och parkleken Fyren samt Nytorps gärde. Stadsmuseet har lyft fram Kärrtorps ursprungs kvalitéer
som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. De menar att eventuell kompletteringsbebyggelse ska ta stor
hänsyn tas till såväl helhetsmiljön som enskilda byggnadernas kulturhistoriska värde.
Majoriteten kan inte se att denna detaljplan tar hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla miljön i sin
helhet. Förskolan är grönklassad men beskrivs som möjlig att ersätta med annan förskola om
framtida behov skulle föreligga. Sambandet mellan Kärrtorps centrum och Arkövägen föreslås brytas
med ett vinkelhus. Lamellhuslängan Långe Jan som är i tre våningar och utgör en del av Kärrtorps
ursprung skulle avslutas med en märkligt ritad byggnad på panncentral, en form av loftgångshus.
Precis som Skönhetsrådet anser vi därför att en kulturhistorisk utredning tas fram som en del av
underlaget.
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Planområdet ligger inom stadens habitatnätverk för groddjur och delar av området ligger inom
stadens habitatnätverk för barrskogsfåglar.
I startpromemorian 2018 gjordes en naturvärdesinventeringen där en tall hittades inom kvarter A
och som klassas som särskilt skyddsvärd då den har en stamdiameter på 51 centimeter och en
hålighet i stammen. Hålet sitter högt upp i kronan, där stora delar av stammen består av död ved.
Utöver det skyddsvärda trädet hittades även åtta träd som bedöms kunna utgöra värdefulla
efterträdare till äldre träd inom kvarter A.
I promemorian lyftes också fram att intrång i berget borde undvikas. I den höga exploatering som nu
anges måste berget sprängas både för att möjliggöra garage och för att vinkelhuset överhuvudtaget
ska kunna komma tillstånd. Vinkelhuset skär dessutom av det historiska sambandet med
Kärrtorpscentrum och naturstråket. Därför borde vinkelhuset utgå.
Precis så som Skarpnäcks förvaltning vill vi lyfta fram problem med skugga från fastighet A som
planeras parallellt med tunnelbanan. De solstudier som tagits fram visar att delar av de kringliggande
bostadshusen kommer att skuggas av den nya bebyggelsen efter kl. 16 vilket påverkar boende i de
befintliga bostadshusen negativt. Vi vill därför att höjden sänks en våning och att antalet lägenheter
bibehålls genom att lägenheter också byggs på bottenvåningarna.
Angöring planeras via Arkövägen som avslutas där förskola och nämnda träd finns. I
startpromemorian lyftes särskilt fram att en utredning skulle göras för att hitta bästa lösningen för
angöring och bilparkering. Majoriteten kan inte se att detta ännu är gjort varför vi föreslår så.
Majoriteten tycker det är bra att panncentralen kan bebyggas men vill att befintligt fotavtryck
kvarstår och att våningshöjden sänks. Vi menar också att utformningen ska underställas befintlig
arkitektur som är grönklassad. Att Långe Jan, som enligt Stadsmuseet är gulklassad, skulle skymmas
bakom ett loftgångshus bryter helt det kulturhistoriska värdet.
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Stadsdelsnämnd
2021-02-04
Dnr SKA 2021/40
Ärende 14
Karin Wallin (SD)
Carl Svensson (SD)
Punkt 14
Planärende på samråd, Arkövägen
Särskilt uttalande

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag om ca 130 bostäder norr om Kärrtorps
centrum. Sverigedemokraterna är positiva till att nya bostäder kan byggas i ett så attraktivt läge.
Sverigedemokraterna befarar att de nya bostäderna kommer att påverka parkeringsmöjligheterna i
området negativt. Det är redan idag, före de planerade nybyggnationerna, mycket ont om
parkeringsplatser samt gatuparkering i området. Denna fråga bör utredas och planeras för i samband
med de nya bostadsfastigheterna.

Skarpnäck stadsdelsnämnd
2021-03-18
Ärende 15

Lokal
samverkansöverenskommelse

Dnr.
Tina Kratz m.fl. (V)
Särskilt uttalande
Den presenterade samverkansöverenskommelsen välkomnar vi, den väl avvägd och adresserar
stadsdelens viktigaste utmaningar gällande trygghetsarbetet. Vi ser framemot att följa inrättandet av en
funktion för lokala samordnare mot rekrytering till kriminalitet med fokus riktat mot yngre tonåringar i
riskzon för att dras in i kriminalitet. Det är lovande att det sker i nära samarbete med de prioriterade
skolorna samt i samråd med polisen.
Med tanke på att lägesrapporten anger en ökad andel anmälda narkotikabrott och att stadsdelens
ungdomar uppger en ökad otrygghet och risk att utsättas för brott anser vänsterpartiet att det finns
goda skäl för stadsdelen att anställa fältassistenter för att komplettera Skarpnäckslyftets insatser. Detta
för att öka vuxenvärlden närvaro där unga befinner sig och även kunna arbeta gentemot barn i yngre
åldrar. Därutöver skulle vi gärna se en ökad satsning på meningsfulla fritidsverksamheter på
eftermiddagar, kvällar, helger och lov med närvarande och trygga vuxna förebilder. Därför vill vi satsa
på att stärka och utveckla stadens parklekar, fritidsgårdar, bibliotek och kulturaktiviteter i alla delar av
staden. Med parklekar som drivs av kompetent personal, gärna i samarbete med stadsdelens
föreningsliv anser vi att tryggheten för barn och unga skulle förbättras avsevärt.
Det är mycket bra att samverkansöverenskommelsen lyfter fram vikten av en nära samverkan mellan
socialtjänst, skola och polis. Det skolsociala stödteamet gör en viktig insats och vänsterpartiet anser att
det är ett projekt som bör implementeras i den ordinarie verksamheten. Det skulle förstärka möjligheten
att utveckla detta redan framgångsrika projekt.
Vi hoppas att denna överenskommelse även innebär att förutsättningar och tillräckliga resurser ges för
att säkerställa att socialtjänst och kan fullfölja sin del av överenskommelsen. Den lokala
handlingsplanen lyfter fram arbetssätt och metoder som kan bidra till att fånga upp barn och unga som
befinner sig i riskzon. Vi vill i detta sammanhang poängtera att en fungerande socialtjänst är helt
avgörande för att arbetet för ökad trygghet ska lyckas. Den har befogenhet att använda tvångsmedel för
att omhänderta unga personer som befinner sig i gängkriminalitet eller missbruk – men för att verkligen
kunna göra skillnad i en ung människas liv måste socialtjänsten kunna komma in betydligt tidigare än
så. Medarbetare från socialtjänsten måste vara närvarande i lokalsamhället för att kunna bygga upp
långsiktiga och förtroendefulla relationer. Trösklarna för att få stöd måste även sänkas, genom att
erbjuda fler insatser utan biståndsbedömning och långa utredningstider. Det är viktigt att säkerställa att
socialsekreterarna har tid att utöva socialt och relationsskapande arbete.

Vi instämmer i vikten av att uppmärksamma de brottsutsatta ungdomar som ofta även blir
utsatta för hot i anslutning till detta och att en lokal stödverksamhet för unga brottsoffer i
Skarpnäck tagits fram. Det är ett arbete som vi är eniga med förvaltningen om måste bedrivas
och förstärkas.

Skarpnäck stadsdelsnämnd
2021-03-18
Ärende 25
Skrivelse om möjlighet att
använda munskydd för
förskolans personal
Dnr.
Tina Kratz m.fl. (V)
Skrivelse
Förskolan har utfört en hjälteinsats under pandemin genom att upprätthålla en bra verksamhet som
erbjudit våra barn en så nära normal vardag som möjligt. Det har krävts en hel del av personalen och
för många har det även inneburit oro för den egna hälsan. Vi anser att det är viktigt att värna deras
arbetsmiljö. Stadens anvisningar gällande munskydd är att man i enlighet med Smittskydd Stockholm
rekommendationer bör alla stockholmare bära munskydd i inomhusmiljöer där det är svårt att undvika
trängsel mellan vuxna. Enligt uppgift har även stadens personaldirektör gått ut med att det är tillåtet att
använda munskydd för alla anställda om de känner oro av något skäl. Det är mycket bra
rekommendationer anser vi. Det har dock fått kännedom om att detta tillämpas olika i olika
verksamheter. Vi menar att det naturligtvis även gälla lika för alla stadsdelens arbetsplatser. Det gäller
enligt oss även för förskolan.
Vi yrkar därför följande:
•
•

Att det ska vara möjligt för förskolans personal att bära munskydd när de anser att det är svårt
att undvika trängsel
Att det bör finnas munskydd på förskolorna för detta.

Skarpnäck stadsdelsnämnd
2021-02-25
Karin Wallin (SD)
Carl Svensson (SD)
Sopsugsanläggningen i Skarpnäck
Skrivelse
Sedan maj förra året har stadsdelens stationära sopsugsanläggning varit avstängd efter att ha
stått obrukbar under en längre tid. Sedan dess har stadsdelens hushållsavfallshantering primärt
skett genom bruk av containrar och kärl, vilket lett till en ökning av skadedjur i anslutning till
dessa.
Enligt undersökningar inom samfälligheten finns det ingen annan gångbar lösning än att ha en
stationär sopsugsanläggning för hushållsavfall. Trots detta samt att den befintliga
anläggningen ligger nere, har staden inte gått in och tagit över ansvaret.
De frågor som vi vill ställa till förvaltningen är:
-

Hur ser man på problematiken som lyfts fram av samfälligheten?

-

Finns det planer på att främja en återstart av sopsugsanläggningen eller förespråkar
förvaltningen någon annan lösning?

