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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 för att stärka välfärden och ge
stadsdelsnämnderna långsiktigt stabila budgetramar i stället för korta satsningar på enskilda
projekt. Under pandemin har stadsdelsnämndens verksamheter påverkats mycket och många
medarbetare har fått ställa om sin verksamhet flera gånger om. Det har varit en ansträngande
tid som krävt mycket av våra medarbetare. Det är nu mer än tidigare viktigt att de som arbetar
i välfärden inte ska behöva oroa sig för nedskärningar, för få kollegor och orimliga
effektiviseringskrav. De ska känna att de har förutsättningar för att göra sitt jobb på bästa sätt.
Vänsterpartiet säger därför nej till den majoritetens generella effektiviseringar i välfärden. 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 rimliga förutsättningar att arbeta utifrån
professionens kunskap och metoder. Det råder inga 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.
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 en 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.

Stadsmiljö
Stockholm ska vara en stad där alla känner sig trygga och kan röra sig fritt. De offentliga
rummen så som parker och grönområden ska vara välskötta och tillgängliga för alla.
Stadsdelsnämnderna har ett viktigt uppdrag i att ta hand om stora delar av stadens offentliga
rum och är många gånger de som har bäst lokalkännedom och kunskap om vilka investeringar
som behöver prioriteras. Vi avsätter därför 59 mnkr för att utöka investeringarna i
stadsdelarnas park- och gatumiljö och ytterligare 54 mnkr i ökad budget för renhållning och
parkskötsel.
Förskola
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.
I en växande stad måste barnen ges plats. Tillräckliga ytor för förskolegårdar ska prioriteras i
planeringen och riktlinjer för lekvärdesfaktorer tas fram för att kompensera när och om friytan
per barn är begränsad. I ett tidigt skede i stadsplaneringen ska staden tillförsäkra att barns
röster blir hörda och planera för lek, rörelse och idrott. Vänsterpartiets satsningar på förskolan
i budgeten säkerställer att barnens bästa prioriteras över besparingskrav och nyttomaximering.
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 Skarpnäckslyftets community work. Vi anser att
även vår stadsdel behöver komplettera det förebyggande arbetet med fältassistenter.
Vänsterpartiet vill därför satsa särskilt på parklekarna genom att ta fram en långsiktig
investeringsplan för att rusta och bygga fler parklekar i staden. Vi vill självklart att
parklekarna ska vara bemannade och ha generösa öppettider även på helgerna. Skarpnäcks
parklekar har utarmats av den sittande majoriteten i och med att de inte längre är bemannade.
Det omöjliggör en seriös verksamhet som barn och unga kan vara med och påverka och
utveckla. Att stadsdelens föreningar och idrottsföreningar nu tagit ett stort ansvar är bra, men
det kan inte jämföras med vad verksamheter som bemannas med kompetent personal, det ger
en långsiktighet och underlättar även ett bra samarbete med stadsdelens övriga
fritidsverksamhet.
I vår budget finns det även särskilda satsningar på att stärka fritidsgårdarna och lokal
kulturverksamhet, vi vill också satsa på att etablera ett medborgarkontor och anställa
medborgarvärdar. På fritidsgårdarna ska det finnas närvarande och trygga vuxna förebilder
som spelar en viktig roll i det trygghetsskapande arbetet och som arbetar nära skola och
socialtjänst. Vi anser att fältassistenter är en nödvändig investering som behövs även i vår

stadsdel, det är något vi prioriterar före att utöka antalet ordningsvakter. 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
Att kunna försörja sig och ha en meningsfull sysselsättning ska vara en grundläggande
självklarhet för alla som bor i Stockholm. Vänsterpartiet vill att de som står långt ifrån
arbetsmarknaden ska få individuellt anpassat stöd och vägledning med möjlighet att
karriärväxla, utbilda sig eller få en praktikplats. Långtidsarbetslösheten och diskrimineringen
på arbetsmarknaden kan endast lösas genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Den blågröna
majoritetens budget inskränker stadsdelsnämndernas arbetsmarknadsverksamhet genom
generella effektiviseringskrav som försämrar arbetsmarknadsåtgärdernas tillgänglighet och
effektivitet. Med våra satsningar kan staden utveckla den uppsökande verksamheten, förstärka
jobbtorgen och intensifiera arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Vi gör även en
extra satsning mot de unga som har en funktionsnedsättning för att stärka möjligheten att hitta
ett arbete för dem. Vi skapar fler Stockholmsjobb och utökar antalet feriejobb med ytterligare
2 000 arbetstillfällen. Vänsterpartiets budget möjliggör ökad närvaro i ytterstaden genom
samverkan med civilsamhälle och det lokala näringslivet, för att skapa förutsättningar för
jobb, integration och social hållbarhet för alla stockholmare.
Socialtjänst
Stadens myndighetsutövning ska vara rättssäker och likvärdig i alla stadsdelar. Alla som har
behov av sociala insatser och bistånd ska få kvalitativt stöd av socialtjänsten. Vi ser dock att
strukturella utmaningar fortfarande präglar socialtjänstens verksamheter och i takt med det
fortsätter stadens sociala skuld att växa. 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.
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.
Det förebyggande arbetet gentemot unga lagöverträdare behöver utökas och de sociala
insatsgrupperna förstärkas. 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 35 mnkr i staden för att säkerställa placeringar. Ett liv fritt från
våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Förvaltningen betonar att påfrestningen och
sårbarhet hos redan utsatta grupper i samhället har ökat. Vi ser en stadig ökning av antalet
personer som söker stöd till följd av våld i nära relation, i många fall berörs även barn direkt
eller indirekt. 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.
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Förslag till beslut
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag
2. Att därutöver anföra

Skarpnäck - en stadsdel för alla
Skarpnäck är en stadsdel att vara stolt över och trivas i. Verksamheterna I stadsdelen är
välskötta. Men det finns alltid, även i Skarpnäck, möjligheter till förbättring.
Stockholm kan bättre och stadsdelsnämnden har ett stort ansvar för att driva
samhällsutvecklingen i positiv riktning. Därför behöver politiken för Skarpnäck stadsdelsnämnd
utgå från högre ambitioner än de som kommer till uttryck hos den grönblåa majoriteten.
Vi socialdemokrater satsar 25,5 miljoner mer i stadsdelens budget än den grönblå majoriteten
varav 11 miljoner ska gå till olika trygghetsskapande åtgärder.
Tryggheten, tilliten och möjligheterna måste öka i Skarpnäck. Därför innebär
Socialdemokraternas budgetförslag den största satsningen som gjorts i staden för att stärka
stadens förebyggande arbete och satsningar på välfärd där ingen lämnas utanför.
Förslaget bygger på insikten att polisen och rättskipningen ska hejda brottsligheten samtidigt
som staden behöver bära ett stort ansvar för att, utifrån effektiva insatser, förebygga framtida
brottslighet. I det socialdemokratiska budgetförslaget reserveras 270 miljoner kronor mer än i
det grönblåa budgetförslaget för förebyggande arbete. Av dessa avser 70 miljoner kronor av
dessa gå till skolan med bland annat en massiv satsning på elevhälsan och 200 miljoner kronor
reserveras för stadsdelsnämndernas förebyggande arbete. Dessa medel ska användas till de
insatser som professionen vet, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, ger störst effekt.
I grunden måste trygghet byggas på att fler ser vägen till framgång genom studier, arbete, eget
boende, en stark välfärd, familjen och ett samhälle präglat av tillit och möjligheter.
I Skarpnäck ska äldre känna sig trygga. Det som hände under pandemin får aldrig hända igen.
Därför behöver Coronakommissionens slutsatser om fler trygga anställningar, ökad

grundbemanning och ökad medicinsk kompetens bli verklighet. Ett arbete som förtjänstfullt
påbörjats i Skarpnäck och behöver fullföljas.
Socialdemokraterna ser positivt på de nya bostäder som nu byggs och planeras i vår stadsdel. I
samband med detta kommer även behovet av nya förskolor, grupp- och servicebostäder, vårdoch omsorgsboenden och seniorboenden. På detta vis planerar vi för en stadsdel där alla får
plats, såväl unga som äldre. Dock hade Socialdemokraterna satsat ännu mer på en stadsdel för
alla, genom att stoppa utförsäljning av allmännytta och vårdcentraler. Vi behöver en stark
allmännytta för att personer som inte har råd att köpa en bostad, t.ex. ungdomar som vill flytta
hemifrån, studenter och nyanlända, ska ha någonstans att bo. Allmännyttan är också en väldigt
attraktiv hyresvärd vilket märks på de höga betyg de boende ger för såväl service som
standard. Att bo i allmännyttan möjliggör också för många att göra bostadskarriär genom att
byta bostad när behoven ökar eller minskar t.ex. vid familjebildning eller pension. Allmännyttan
gör även viktiga sociala insatser i vårt område, med det föredömliga exemplet Skarpnäckslyftet,
vilket gör skillnad för såväl de boende som näringsidkare i vår stadsdel.

Förskola
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och en bra förskola oavsett var man bor eller vilken
bakgrund man har. Förskolan ska vara likvärdig och hålla en hög kvalitet där grunden läggs för
ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara lärorik och stimulerande.
Skarpnäcks förskolor ska vara tillgängliga för alla barn och alla barn ska få det stöd de behöver
för att lära och utvecklas oavsett förutsättningar. För att det ska vara möjligt måste förskolorna
ges tillräckligt med resurser för att behålla den kompetenta personal vi har idag och för att
kunna anställa fler pedagoger. Genom det kan vi minska barngruppernas storlek och säkerställa
att alla barn blir sedda.
Personal och fackliga företrädare för barnskötare och förskollärare i Skarpnäcks stadsdel vittnar
dock om en mycket pressad situation i förskolan. Covid-19-pandemin har inte underlättat
situationen i och med ökade sjukskrivningstal och svårigheterna att hitta vikarier som kan
komma och jobba med kort varsel. Personal och fackliga företrädare i vår stadsdel påpekar en
allt för låg bemanning och för stora barngrupper i kombination med ökad administration och
större krav på dokumentering av verksamheten, som gör att personalen upplever att de många
gånger inte hinner med sitt kärnuppdrag. Situationen gör även stundtals att nyexaminerade
förskollärare som sett fram emot ett yrkesliv inom förskolan bränner ut sig och sen byter
yrkesbana. Detta menar vi Socialdemokrater är ohållbart i en tid när vi behöver fler som vill
arbeta inom förskolan och fler som vill bli förskollärare. Dessutom finns uppgifter om att
löneläget för förskolepersonal är sämre i Skarpnäck än i andra stadsdelar i vår stad.
Dessutom föreslår vi en satsning på elevhälsan, eftersom den psykiska ohälsan hos barn och
unga är ett växande problem och därför behöver staden utöver att stärka elevhälsan i skolan
börja jobba förebyggande även i förskolan. Elevhälsan i förskolan ska fungera som ett stöd

både till personalen och barnen på förskolan. Alla stadsdelar ska ha ett eget elevhälsoteam för
att säkerställa att barnen får ett kompetent bemötande oavsett var i staden man bor. I och med
att diagnoser inom området av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ökar och klättrar
nedåt i åldrarna ska elevhälsoteamen också ha en resurs med särskild kompetens inom NPF. I
vår budget gör vi en särskild satsning på elevhälsa i förskolan om 9 miljoner kronor.
Under den här mandatperioden har den grönblå majoriteten i stadshuset valt att skära ner på
förskolan varje enskilt år. Det har lett till större barngrupper, lägre personaltäthet och minskad
möjlighet att ta in vikarier. Den här utvecklingen måste brytas. Socialdemokraterna i Stockholm
föreslår bland annat:
●
●
●
●
●

60 miljoner kronor för att nå målet om ökad personaltäthet och ökad andel förskollärare.
Personaltätheten ska över en fyraårstid öka till minst 4,5 barn per pedagog och andelen
förskolelärare ska öka till minst 41 procent.
17 miljoner kronor på att erfarna barnskötare ska få en riktad lönesatsning. Vi satsar 23
miljoner kronor på att alla stadsdelar ska ha tillgång till ett förstärkningsteam för vikarier.
7 miljoner kronor på att inrätta fler introduktionsförskolor.
9 miljoner till elevhälsan i förskolan.

Äldrevård
Skarpnäck har en väl fungerande äldrevård ledd av en kompetent förvaltningsgrupp.
Kompetensen bland de anställda har höjts men är ett område i behov av fortsatta satsningar för
kompetensutveckling bland anställda i äldreomsorgen. Det handlar såväl om kompetenslyft för
den personal som vill vidareutbilda sig men även för de anställda som behöver komplettera
områden där de idag saknar fullvärdig kompetens. Ambitionen ska vara att ingen anställd ska
ofrivilligt behöva arbeta deltid. Det absolut bästa servicen vi kan ge våra äldre är att ha anställda
med full kompetens som arbetar heltid med sjysta villkor och tillräcklig bemanning. Det skulle
även på sikt innebära att attraktionskraften höjs för kommunen som arbetsgivare.
Arbetet med att få ner det antal personal en hemtjänsttagare möter måste fortsätta. Antalet i
Skarpnäck ligger fortfarande i snitt 1,5 över målet om 10 personer och arbetet med att nå
målsättningen måste fortsätta då endast en kommunal aktör helt når målsättningen. Då vår
stadsdel, likt hela staden, har många privata utförare i hemtjänsten äger inte förvaltningen
frågan helt själv och de privata aktörerna måste även de bidra för att målsättningen ska nås.
Personalfrågor är alltid enklast att hantera när vi själva råder över verksamheten och det är
därför vi återkommande, på flera områden, lagt förslag om att bedriva våra verksamheter i egen
regi istället för att upphandla verksamheten hos privata aktörer. Hemmet för gamla har
återtagits i egen regi och är ett gott exempel på hur bra verksamhet vi kan leverera när vi har
full kontroll och insyn i verksamheten.

Vi vill också lägga till nedanstående indikatorer i verksamhetsplanen:
• Barnen i förskolan ska erbjudas minst en kulturupplevelse per termin
• Minst två kulturaktiviteter per år erbjuds till personer med funktionsnedsättning som bor i
grupp- och servicebostäder eller har boendestöd
• Minst två kulturaktiviteter ska erbjudas äldre personer som bor i särskilt boende

Några av Socialdemokraternas förslag på satsningar för 2022 är
1. Skarpnäck behöver fältassistenter och vi vill därför ge förvaltningen i uppdrag att anställa
fyra 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.
3. Vi vill återöppna och bemanna parklekarna i stadsdelen. Och vi vill ge förvaltningen i
uppdrag att ansöka om medel för en ny fullvärdig lokal 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
ämnar vi utöka antalet feriejobb för unga.
6. Vi vill säkerställa öppettiderna på stadsdelens fritidsgårdar och vi vill satsa på särskilda
aktiviteter tjejaktiviteter för att öka jämställdheten och jämlikheten 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 vi vill
utöka föreningsbidragen.

8. Vi vill erbjuda större möjligheter för små och lokala föreningar med begränsade resurser
att utnyttja lokalerna i Skarpnäcks kulturhus, genom att säkerställa att hyrorna för dem är
tillräckligt låga för dem att klara av.
9. 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.
10. Säkerställa att synskadade och blinda som söker och har behov av ledsagning också
erbjuds detta.
11. 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.
12. Vi vill se över behoven för att tillgänglighetsanpassa bad, lekplatser, utegym och parker.
13. Öka tryggheten för barn och äldre samt personal 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.
14. Vi ökar personaltätheten inom förskolan till 4,5 barn per pedagog och andelen
förskollärare ska öka till minst 41 procent.
15. Erfarna barnskötare och undersköterskor ska få en riktad lönesatsning.
16. 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. Andelen personal som äldre
med hemtjänst träffar ska sänkas och grundbemanningen inom äldreomsorgen ska öka.
17. Den ökande psykiska ohälsan bland unga ska mötas med fler insatser. I det arbetet är
ungdomsmottagningarna viktiga. En ungdomsmottagning med tillräckliga resurser
kopplad till stadsdelen ska tillhandahålla rådgivning och genomföra socialt förebyggande
insatser bland ungdomar.
18. En översyn av ledarskapet ska göras med det långsiktiga målet att antalet medarbetare
per chef ska vara max 25 personer.
19. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att minst 90 procent av personalen i omsorgen ska vara
tillsvidareanställda och heltidsanställda.

20. Jobba mot ofrivillig ensamhet bland äldre och personer med en funktionsnedsättning.
21. 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.
22. Vi vill att stadsmiljön i hela stadsdelen ska upplevas som trygg. Ett städat, rent och
upplyst Skarpnäck ger en tryggare stadsmiljö. Fler soptunnor, askkoppar, pantbehållare
och bättre belysning. Återvinningsstationerna ska utvecklas för ökad ordning och
trygghet.
23. Vi vill fokusera på snöröjning för gående, med extra fokus på personer som har
rörelsenedsättning eller använder barnvagn. Det mest klimatsmarta sättet att förflytta sig
kortare sträckor är till fots.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2021-12-16
Dnr: SKA 2021/416
Ärende 7
Carl Svensson (SD)
Julian Kroon (SD)

Verksamhetsplan 2022
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 från att delta i beslutet om verksamhetsplan med anledning av
vårt presenterade motförslag till stadsövergripande omprioriteringar i kommunfullmäktige.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2021-12-16
Dnr: SKA 2021/437
Ärende 13
Carl Svensson (SD)
Julian Kroon (SD)

Remiss av Promemoria om nya könstillhörighetslagar
Förslag till beslut
•
•

Att nämnden avstyrker Promemorians förslag
Att därutöver 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.

Skarpnäcks Stadsdelsnämnd
2021 - 12 - 16
§ 13 SU Promemoria om nya
könstillhörighetslagar
Monica Lövström m.fl. (S)

Särskilt uttalande
Det är en viktig lagändring som föreslås i lagrådsremissen. Möjligheten att smidigt och utan
ifrågasättande kunna delta i det demokratiska samhället minskar markant för den som
tvingas leva med ett juridiskt kön som inte matchar det sociala. Inte minst när personen
behöver legitimera sig. Det blir betydligt svårare att till exempel söka jobb, utbildning, hämta
ut paket och recept, besöka vårdcentraler och tandläkare, resa, köpa personliga biljetter till
konserter och till och med rösta i allmänna val när dina ID-handlingar gör att din omgivning
ofta uppfattar dig som bedragare eller förvirrad, för att det sociala och det juridiska könet inte
stämmer överens. Transpersoner utsätts också för hatbrott, och riskerna för hatbrott ökar
med synligheten. Synligheten ökar markant med ett ID-kort och personnummer som inte
matchar det sociala könet. Den psykiska ohälsan ökar också för den som tvingas försöka
dölja sitt juridiska kön i alla möjliga och omöjliga situationer, för att slippa trakasserier och
värre hatbrott. Dessa risker gäller också minderåriga barn och ungdomar som lever i ett
socialt kön som matchar deras könsidentitet men har ett annat juridiskt kön.

Skarpnäcks Stadsdelsnämnd
2021 - 12 - 16
§ 14 SU Motion om att ta tillvara de
sociala företagen i Stockholm
Monica Lövström m.fl. (S)

Särskilt uttalande

Drivkraften för många sociala företag är att skapa innovativa lösningar på
samhällsutmaningar. Målet för dessa företag är att bidra till att samhället blir mer
inkluderande och hållbart. Detta går även i linje med stadens arbete och mål gällande
hållbarhetsfrågor. För sociala företag står oftast inte den ekonomiska vinsten i centrum.
Vi tycker att det finns en enorm potential inom den idéburna sektorn som staden sällan
nyttjar. Olika sociala företag knackar på dörren till staden - men många nämnder runt om i
staden har haft svårigheter i att kunna närma sig dessa företag.
Vi välkomnar de initiativ som tagits av staden men ser behov av ytterligare åtgärder och
uppföljning. Det gläder oss att förvaltningens tycks dela vår uppfattning i och med svaret: ”att
det finns anledning att analysera ersättningsmodeller och kravutformning i stadens
valfrihetssystem.”

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
16 december 2021
Tina Kratz m.fl. (V)

Skrivelse om indragna uppföljningar av barn under pandemin

Ett av de viktigaste uppdragen samhället har är att ta hand om de barn som saknar vårdnadshavare som
kan göra det. Stockholm stad har enligt den senaste rapporten över 2 000 barn placerade i
heldygnsvård såsom familjehem eller HVB. Stadens enhetschefer uppger att pandemin har påverkat
kvaliteten i vissa utredningar och att handläggare inte har kunnat följa upp ärenden som planerat utan
att en del skötts på telefon vilket inte har varit för barnets bästa. Det framkommer också att en del
stadsdelsförvaltningar har halverat sina uppföljningar av placerade barn inte minst i början av
pandemin och att speciellt barn placerade långt från Stockholm inte har fått de besök man annars
skulle ha gjort.
Vi kunde i veckan läsa om ett uppmärksammat fall där det gått så långt att ett 4-årigt barn, placerat av
socialtjänsten i Stockholm, misstänks ha utsatts för svält och våld i sitt familjehem utan att detta har
uppmärksammats då uppföljningen varit undermålig. Ärendet utreds nu av IVO och
Polismyndigheten.
Mot bakgrund av ovanstående önskar vi att förvaltningen återkommer till nämnden med svar på
följande frågor:
1. Har stadsdelen följt upp alla placerade barn i familjehem fysiskt under pandemin och hållt
enskilda barnsamtal?
2. Kan stadsdelsförvaltningen garantera att placerade barn får de uppföljningar som ska göras nu
trots pandemin och att de barn som inte fått enskilda barnsamtal och besök av handläggare nu
får det?

