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Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2022-09-01
Ärende 7
Avsaknaden av fältassistenter
Tina Kratz m. fl. (V)
Monica Lövström m. fl. (S)
Särskilt uttalande
Vi la vår skrivelse för att lyfta fram vikten av fältassistenter även i Skarpnäck. Den kompetens
och deras uppsökande arbetssätt som de kan tillföra vår stadsdel ser vi som ett viktigt
komplement till det förebyggande och främjande arbete som redan sker. De är även del i ett
stadsövergripande nätverk som även Skarpnäcks förebyggande arbete skulle gynnas av.
Vi instämmer självklart med förvaltningen i deras beskrivning av Skarpnäckslyftet som ett
under lång tid framgångsrikt arbetssätt, likväl som sådant som skolsocialt team,
Skarpnäcksmodellen, STIS, LOSAM och det upparbetade samarbetet mellan skola och
socialtjänst och med alla stadsdelens föreningar och nätverk. Det är viktiga och nödvändiga
insatser, men det senaste årets händelser visar samtidigt att vi behöver förstärka och förbättra
det förebyggande arbetet. Under denna mandatperiod har vi även sett att stadsdelens
verksamheter för barn och ungas fritid drabbats av de grönblåa styrets nedskärningar, vilket
inneburit att vi idag inte längre har bemannade parklekar, och fritidsgårdarna haft ett minskat
öppethållande. Allt detta har naturligtvis påverkat det förebyggande trygghetsarbetet
möjlighet att lyckas fullt ut.
Vi välkomnar den översyn av Skarpnäckslyftets arbetssätt som förvaltningen planerar
genomföra under hösten och vi anser att denna även ska se över samverkan mellan olika
insatserna och verksamheterna för att se var det kan behövas kompletterande kompetenser och
arbetssätt.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2022-09-01
Ärende 12
Remiss Delbetänkandet Stärkt arbete med att
bekämpa bidragsbrott
Tina Kratz m. fl. (V)
Särskilt uttalande
Vi är eniga med förvaltningen att det är positivt att se över arbetssätt och metoder samt gällande lagstiftning
för att förebygga och motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.
Det har funnits allt för många exempel på fuskare och kriminella bland privata välfärdsföretag som innan de
avslöjats hunnit lura kommuner på miljonbelopp genom fusk och genom utnyttjande av personalen.
Incitamenten för fuskande verkar vara allestädes närvarande i form av att genvägar tas till förmån för vinster,
på bekostnad av personalens arbetsmiljö, sysselsättningsgrad och i slutändan kvaliteten på den omsorg som
utförs. Vänsterpartiet har länge varit drivande i dessa frågor och är också ett av få partier som angriper
problematiken i dess kärna, det ska i vår mening inte var möjligt att tjäna enorma summor på vare sig äldre
inom hemtjänst eller barn och sjuka. Ett vinstförbud inom välfärden skulle göra denna diskussion helt
överflödig.
Vad gäller felaktigt utbetalningar av ekonomiskt bistånd (FUT) anser Vänsterpartiet liksom förvaltningen att
återkrav är nog och att ett införandet av en sanktionsavgift kommer kosta mer i arbete än det ger i effekter.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2022-09-01
Ärende
Riktlinjer för övergångar mellan
förskola, förskoleklass, skola och
fritidshem i Stockholms stad
Tina Kratz m. fl. (V)
Monica Lövström m. fl. (S)
Förslag till beslut
Att riktlinjerna även ska vara bindande för de fristående skolorna
Självklart ska riktlinjerna för övergång gälla både de kommunala och de fristående
verksamheterna. Vi anser att det är mycket allvarligt att framväxten av fristående förskolor
och skolor på fler håll medfört en minskad kontakt mellan verksamheterna. Alla barn i
Stockholm ska naturligtvis omfattas av de riktlinjer som tagits fram i syfte att säkerställa att
övergången från förskola till skola stödjer barnens utveckling. I förslaget till riktlinjer står att
de fristående verksamheter som väljer att stå utanför detta arbete måste kunna visa att man
uppfyller kraven på annat sätt, något som återigen bygger in en onödig kontrollfunktion som
riskerar att kräva resurser från stadens sida.
Vi anser även att det är viktigt att säkerställa att riktlinjerna inte gör skillnad på barn med
särskilda behov. Mot bakgrund av den starka sekretess som råder mellan verksamheterna är
det av största vikt att föräldrar får stöd i att överföra den kunskap om det egna barnet som på
bästa sätt kan gagna att skolan kan förbereda ett eventuellt behov av extra stöd.
Alla stadsdelsförvaltningar ska redan ha egna lokala handlingsplaner för övergång, nu handlar
det främst om att dessa behöver uppdateras utifrån de revideringar som föreslås. Att varje
stadsdelsområde har lokala handlingsplaner är en fördel då förutsättningarna kan se mycket
olika ut, inte minst när det gäller antal förskolor och skolor och var flest övergångar sker. För
att förenkla samverkan mellan förskola och skola kan samarbeten kopplade till stadens
grundskolområden utvecklas.

Skarpnäck stadsdelsnämnd
2022-07-08
Skrivelse
Sergej Salnikov (SD)

Skrivelse om ekonomiskt stöd till Folkets hus Bagarmossen
Folkets hus i Bagarmossen nekade det demokratiska partiet Medborgerlig Samling (MED) att
hyra lokal. Sverigedemokraterna anser att bidraget till Folkets bör dras in som svar på att de
agerat direkt odemokratiskt genom att hindra ett parti från att hålla ett politiskt möte. Det är
anmärkningsvärt att Folkets hus tar emot miljontals skattekronor från Stockholms stad och
samtidigt agerar direkt odemokratiskt när man låser ute politiska partiers från möjligheten att
hålla möten.
Vi vill att Folkets hus Bagarmossen ska inkomma med svar till Skarpnäcks stadsdelsnämnd om
de fortsatt avser att neka demokratiska partier som MED möjlighet att hyra lokal, samt om inte,
vilka riktlinjer de kommer att ändra för att säkerställa att sådana övertramp mot demokratiska
föreningar inte sker igen, om de fortsatt aspirerar på att bibehålla bidraget från våra
gemensamma skattemedel.
Sverigedemokraterna föreslår Skarpnäcks stadsdelsnämnd besluta:
1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd begär in svar från Folkets hus Bagarmossen enligt skrivning
ovan.

