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§1
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer den av ordföranden föreslagna
föredragningslistan för sammanträdet.
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§2
Sätt upp räcken vid gångvägar i Fagersjö
Inlämnat medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
FAR 2019/326

Beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ett
medborgarförslag från Lennart Persson om att sätta upp räcken vid
gångvägar i Fagersjö.
Sammanfattning av ärendet
Lennart Persson har lämnat in ett medborgarförslag om att sätta upp
räcken längs ett par gångvägar nära gångtunneln under Ejdervägen i
Fagersjö.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
bereda förslaget.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 FAR 2019/326-4 (Godkänd - R 1) Sätt upp räcken vid
gångvägar i Fagersjö - anmälan av medborgarförslag
 FAR 2019/326-2 Avsaknad av räcke i Fagersjö
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§3
Fler träningsredskap i Fagersjöskogens utegym
Inlämnat medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
FAR 2019/345

Beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ett
medborgarförslag från Hanna Hjortek om fler träningsredskap i
Fagersjöskogens utegym.
Sammanfattning av ärendet
Hanna Hjortek har lämnat in ett medborgarförslag om att det ska
sättas upp fler träningsredskap i utegymmet i Fagersjöskogen. Hon
vill också att förvaltningen ser till att de redskap som finns är hela.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
bereda förslaget.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/345-5 (Godkänd - R 1) Fler träningsredskap i
Fagersjöskogens utegym - tjut
 FAR 2019/345-4 medborgarförslag om fler träningsredskap
vid utegym
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§4
Gym för seniorer i Aktivitetshuset Tuben i Farsta centrum
Svar på medborgarförslag
2019/000131

Beslut
Stadsdelsnämnden avslår ett medborgarförslag från Lena Wall om
ett gym för seniorer i Aktivitetshuset Tuben i Farsta centrum.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Lena Wall ett gym med maskiner på
Aktivitetshuset Tuben.
Förvaltningen föreslår att nämnden avslår medborgarförslaget av
ekonomiska skäl och utrymmesskäl. Seniorverksamheten på Tuben
planerar ett samarbete med idrottsförvaltningens anläggning Farsta
sim- och idrottshall under hösten 2019. Planen är att instruktörer
från Farstahallen ska visa och instruera utegymmet och andra sätt
att träna kroppen. På Aktivitetshuset Tuben kommer det att finnas
möjlighet att spela pingis vissa tider.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L) och Lisa
Carlbom (MP) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens
förslag. I detta instämde Sofia Modigh (KD) med ett
ersättaryttrande.
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) yrkade att
nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver
fram ett eget förslag – se Reservation nedan.
Leif Söderström (SD) yrkade att nämnden skulle avslå
förvaltningens förslag och istället bifalla medborgarförslaget – se
Reservation nedan.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Enligt förvaltningens förslag till beslut samt uppdrar därutöver åt
förvaltningen att utreda om det går att erbjuda de pensionärer med
låga pensioner som har beviljats bostadstillägg samt
äldreförsörjningsstöd en timmes fri träning dagtid under vardagar i
gymmet i Farsta sim- och idrottshall.

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2019
Sida 8 (29)
2019-08-29

Reservation
Leif Söderström (SD)
Förslag till beslut:
Att stadsdelsnämnden bifaller Lena Walls medborgarförslag om att
införskaffa gym-maskiner enligt förslagsställarens önskemål för att
ge möjlighet till självträning av de äldres balans, bål, höfter mm
samt locka den yngre grupp pensionärer som idag inte finner det
befintliga aktivitetsutbudet tillräckligt lockande för att besöka
Tuben. Vidare föreslås förvaltningen ges uppdrag att snarast i
samförstånd med Tuben utarbeta förslag på lämplig utrustning samt
ta in offerter på denna och därefter återkomma till
stadsdelsnämnden med förslag på inköp, installation och
finansiering. Uppskattningsvis handlar det om ca. 35,000:-.
Att därutöver anföra:
Lena Wall syftar med sitt förslag att dels locka in en i nuläget
underrepresenterad grupp av ”yngre” pensionärer till Tubens
aktivitetshus som idag domineras av äldre (70+) besökare, samt att
få till en jämnare könsfördelning. Detta genom att utöka utbudet av
aktiviteter med sådana som även tilltalar den underrepresenterade i
huvudsak manliga ”yngre” målgruppen 65+. Idag består
besöksunderlaget av 84% kvinnor och 14% män. Den träningsnytta
som de efterfrågade gym-maskinerna avses utverka är träning för
bl. a. balans, bål, höfter och rörlighet i allmänhet, vilket medverkar
till att förebygga fallskador som är den överlägset mest
dominerande skadeorsaken och dödsorsaken i dagens samhälle med
70,000 inlagda i sluten sjukhusvård och 270,000 besök på akuten år
2012. Fall är även den olyckskategori som oftast leder till döden,
1663 dödsfall år 2012. De svåra personskadorna ger hög belastning
på både den öppna och slutna vården och leder till skyhöga
kostnader för samhället (24,6 miljarder år 2012). I den äldsta
gruppen av medborgare 80+ orsakas 9 av 10 skador av fall. Sverige
beräknas år 2047 ha över 1 miljon medborgare som är över 80 år,
samtidigt beräknas personer som är 65+ vara 2,7 miljoner … Från
65 års ålder sker en kraftig ökning av fallolyckor med skador i höft
och höftleder, det finns därför goda humanistiska
och samhällsekonomiska skäl till att redan tidigt påbörja
förebyggande träningsaktiviteter som stimulerar kroppens
muskulära, neurala funktioner för balans, styrka och rumslig
närvaro och därigenom stimulera till stabil fysisk vigör så långt det
bara går i åldrandets process.
Förvaltningen har föreslagit att avslå Lena Walls medborgarförslag
av ekonomiska och utrymmesmässiga skäl, skäl som vid närmare
studie är svårt att finna täckande relevans för.
Utrymme:
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Förvaltningen menar att det saknas utrymme. Vid ett besök 20/8 på
platsen för gymets tilltänkta placering kunde såväl undertecknad
som förslagsställaren och Tubens föreståndare konstatera att det
finns ett utrymme på den ena kortsidan i den omnämnda lokalen
som mycket väl kan upplåtas till några gym-maskiner utan att
förutsättningarna för andra aktiviteter nämnvärt skulle påverkas,
denna yta är den som inte är spegeltäckt. Uppskattningsvis ryms en
roddmaskin, träningscykel och träningsbänk/multi-gym på denna
yta. Dessutom finns ett stort outnyttjat utrymme i den angränsande
korridoren som mycket väl kan hysa ytterligare någon typ av gymmaskin. Själva lokalen nyttjas på kvällstid av ungdomar men står
uppvärmd och tom på dagtid så ingen extra driftskostnad uppstår
om aktivitetscentrets äldre besökare under dagtid får möjlighet att
träna där.
Ekonomi:
Det av förvaltningen angivna beloppet 9700:- för en roddmaskin
som ges som ekonomisk referens för avslag kan ställas i relation till
vad skador beroende på bristande balans och kroppskontroll kostar
samhället i behandlingar och rehabilitering – 2012 var det 24,6
miljarder, där de äldre är grovt överrepresenterade. Det är uppenbart
att samhället har allt att tjäna på att tillgängliggöra ett rikt utbud av
träningsmöjligheter för de äldre. Farsta stadsdelsområde har i
nuläget strax under 10,000 invånare som är över 65 år, det finns
därför starka incitament att utveckla, uppmuntra och tillgängliggöra
funktionella träningsmöjligheter för en på sikt starkt stigande andel
äldre.
Förvaltningens föreslagna alternativ:
Förvaltningen vill med ett erbjudande om en instruktion, hänvisa de
äldsta i samhället till utegymmet vid Farsta simhall, förvaltningen
får gärna komplettera med upplysningar om hur förvaltningen tänkt
när det gäller utegymmets ergonomiska anpassningsmöjligheter och
lämplighet för just de äldre och hur själva lokaliseringen samt årets
klimatperioder och väderhändelser kan tänkas påverka
möjligheterna för praktiskt nyttjande av utegymmet.
Möjlig omprioritering?
I underlagt för budget 2020 med inriktning 2021-2022 finns
klimatprojekt 8, Plantering av träd i växtbädd till en total
investeringskostnad på 5 miljoner kronor på tre år. Den beräknade
klimatnyttan för dessa 5 miljoner kronor uppges till sammanlagt till
12,000 kg CO2 på 3 år, vilket motsvarar vad 4 st Volvo V70
personbilar som kör 1300 mil per år totalt släpper ut i form av CO2
under dessa 3 år. Det ger en kostnad på 4988 kronor per kilo CO2
som neutraliseras av de tilltänkta träden. Beräknat på det CO2utsläpp som anges för en Volvo V70 = 2,3 Kg/mil så blir kostnaden
för skattebetalarna 2,3*4988 = 11,472:- per mil för en Volvo V70.
År 2016 körde personbilar totalt 6,7 miljarder mil i Sverige, om
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”Klimat projekt 8” skulle tillämpas som modell för att neutralisera
utsläppen från samtliga bilar i Sverige under 1 år skulle kostnaden
per år bli 76300 miljarder kronor vilket ungefär motsvarar hela
Sveriges nuvarande statsbudget under 75 år. Med ovanstående sagt
så är ”Klimatprojekt 8 ” inte motiverbart om det är CO2-upptaget
som är huvudmotiveringen för projektet, dessa pengar kan med gott
samvetet istället användas i äldreomsorgen där i nuläget 10,000 kr
av förvaltningen uppges för mycket för att uppbådas som
investering i de äldres behov av kompletterande friskvård.
Referenser:
Fallolyckor MSB752 Oktober 2014.
Fallolyckor bland äldre MSB – Räddningsverket 2002
https://www.vibilagare.se/nyheter/over-en-miljon-volvo-i-sverige37131
https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/korstrackor/kors
trackor-2016.pdf
Ersättaryttrande
Sofia Modigh (KD)
Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/131-7 (Godkänd - R 2) medborgarförslag gym för
seniorer på Tuben - tjut
 FAR 2019/131-5 Medborgarförslag seniorgym tuben
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§5
Upprustning av parken vid Farsta gård i Farsta strand
Genomförandebeslut
FAR 2019/376

Beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att upprusta parken vid
Farsta gård enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet den 7 mars 2019 antog stadsdelsnämnden
förvaltningens program för Farsta strandpark. I samband med detta
fattade nämnden även inriktningsbeslut att utveckla parken i
enlighet med programmet. Upprustningen kommer ske i etapper.
Förvaltningen har i samarbete med trafikkontoret projekterat etapp
1, Farsta gård. Denna del av parken föreslås utvecklas till en
fruktlund och är kostnadsberäknad till cirka 7,1 miljoner kronor.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningen att genomföra upprustningen enligt förvaltningens
förslag.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Tjänstgörande ersättarna Lars Bäck (V) och Sten Edebäck (M)
anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet
behandlades. Även ersättarna Carina Sundbäck (S) och Pelle
Pettersson (S) anmälde jäv och lämnade sammanträdet.
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L) och Lisa Carlbom (MP) anmälde ett
särskilt uttalande. I detta instämde Sofia Modigh (KD) med ett
ersättaryttrande.
Särskilt uttalande / ersättaryttrande
Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L) och Lisa Carlbom (MP) /
Sofia Modigh (KD)
Vi välkomnar satsningen på en upprustning av parken. Vi vill dock
understryka det som också sägs i tjänsteutlåtandet att det är viktigt att se
hur trädgården har använts i ett historiskt perspektiv. Det är viktigt att det
synsättet präglar den fortsatta projekteringen.
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Handlingar i ärendet
 FAR 2019/376-1 (Godkänd - R 2) Genomförandebeslu
Farsta Gård
 FAR 2019/376-2 Bilaga 1 Projekt PM Farsta gård
 FAR 2019/376-3 Bilaga 2 skiss över parken Farsta gård
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§6
Brukarundersökning inom den kommunala förskolan i
Farsta 2019
FAR 2019/374

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 2019
års brukarundersökning i Farstas kommunala förskolor.
Sammanfattning av ärendet
Farstas kommunala förskolor uppvisar en aning sämre resultat än
2018 för målområdena Samverkan med hemmet och Nöjdhet,
trygghet och rekommendation. Omdömena för områdena
Utveckling och lärande och Kost, rörelse och hälsa är oförändrade,
medan stadens resultat för motsvarande mål har sänkts en
procentenhet.
Farstas vårdnadshavare är enligt brukarundersökningen generellt
nöjda med förskoleverksamheten i dess helhet, och särskilt med
förskolans arbete med normer och värden och att barnen är trygga
på förskolan. Tidigare års resulterade utvecklingsområden är fortsatt
tydliga. Samverkan med hemmet behöver tydliggöras och
förskolornas kommunikation med vårdnadshavarna om
verksamheten måste förbättras. Svarsfrekvensen i
brukarundersökningen behöver höjas för att säkerställa
vårdnadshavarnas inflytande.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L) och Lisa Carlbom (MP) anmälde ett
särskilt uttalande. I detta instämde Sofia Modigh (KD) med ett
ersättaryttrande.
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) anmälde ett särskilt
uttalande.
Särskilt uttalande / ersättaryttrande
Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L) och Lisa Carlbom (MP) /
Sofia Modigh (KD)
Vi i majoriteten tar resultatet från brukarenkäten på allvar och
kommer att följa upp hur stadsdelen arbetar vidare med det. Vi vill
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också veta hur förvaltningen gör för att höja svarsfrekvensen hos
föräldrarna, samt vart de föräldrar som inte kan läsa och skriva på
svenska eller fylla i enkäten digitalt kan vända sig för att få hjälp
med det.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Tyvärr utmärker sig Farsta beträffande hur nöjda föräldrarna är med
sina barns förskolor och vår stadsdel har lägre nöjdhets-siffror än
staden i stort. Oavsett orsak är det givetvis beklagligt och något som
måste förbättras. Här vill vi röda partier lyfta flera aspekter.
Det är stora skillnader mellan några av våra förskolor. Flera
förskolor är nybyggda och i moderna lokaler, medan några är
placerade i föråldrade baracker. De borde verkligen rustas upp eller
rivas och bygga nytt.
Vi anser det viktigt att det satsas mer på våra förskolor så barnen får
en bra pedagogisk miljö och förskolepersonalen en bra arbetsmiljö.
Därför ser vi med oro på den nya blågröna majoritetens
skattesänkning eftersom det blir svårt att satsa pengar på förskolan
om intäkterna minskar.
Vi anser också att dessa undersökningar kan vara problematiska då
endast 66 procent har svarat. En tredjedel av alla tillfrågade har
alltså inte svarat och det känns därför viktigt att fundera på hur
denna typ av undersökning fortsättningsvis bör utformas och gå till
för att flera ska delta.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/374-1 (Godkänd - R 2) Förskoleundersökning
Farsta 2019
 FAR 2019/374-3 Bilaga 1 Utveckling och lärande
 FAR 2019/374-2 Bilaga 6 Farsta-totalrapportforskoleundersökning-2019
 FAR 2019/374-4 Bilaga 2 Normer och värden
 FAR 2019/374-5 Bilaga 3 Samverkan med hemmet
 FAR 2019/374-6 Bilaga 4 Kost, rörelse och hälsa
 FAR 2019/374-7 Bilaga 5 Nöjdhet, trygghet och
rekommendation
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§7
Ekonomisk månadsrapport juli 2019
2019/000203

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska
månadsrapport för juli 2019.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans.
Prognosen är i huvudsak densamma som i förra månadsrapporten.
Överskott prognostiseras inom verksamhet nämnd- och
förvaltningsadministration samt inom förskoleverksamheten.
Underskott prognostiseras inom äldreomsorg, individ- och
familjeomsorg samt inom fritidsverksamheten.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 FAR 2019/203-3 (Godkänd - R 1) Månadsrapport juli 2019
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§8
Övergripande samverkansöverenskommelse mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm
Svar på remiss från kommunstyrelsen
FAR 2019/305

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen om förslag till
övergripande samverkansöverenskommelse mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm.
2. Nämnden anför därutöver följande som svar på remissen.
Stockholms stad håller på att ta fram en ny samverkansöverenskommelse
med Polisen. Detta är en mycket viktig överenskommelse som i grunden
definierar vad respektive organisation ska prioritera i vårt gemensamma
arbete för att göra Stockholm till en bättre stad att leva i. Det är också det
dokument i vilket vi lägger fast hur vi övergripande ska arbeta
tillsammans.
Förslaget till samverkansöverenskommelse innehåller i grunden en
mycket bra struktur och lägger fokus på de viktigaste områden för
stockholmarna. Arbetet i stadsdelsnämnderna kommer också
konkretiseras genom lokala samverkansöverenskommelser.
På ett par punkter anser vi det dock vara angeläget att göra vissa tillägg till
den övergripande överenskommelsen.
Det är viktigt att det finns fasta lokala arbetsgrupper på operativ nivå
kring barn och unga. som innefattar polis, socialtjänst och skola.
Strukturen som den beskrivs idag definierar de lokala arbetsgrupperna
som tillfälliga. Just kring barn och unga kan man konstatera att det
löpande kommer finnas barn och unga i alla stadsdelar, vars beteende bör
uppmärksammas och mötas med åtgärder från samhällets samlade aktörer.
En fast struktur för operativ samverkan krävs av flera skäl. Samarbetet blir
funktions- istället för personberoende. Att löpande dela lägesbilder kring
individer/situationer utvecklar förståelse för respektive funktions mandat
och möjligheter att agera. Detta möjliggör systematiska, tidiga,
fungerande interventioner vilket både spelar roll på individnivå och för
trygghetsnivån i samhället. En fast upparbetad struktur är också ett
fungerande verktyg att aktivera när det blir stökigt och mycket oro
eftersom den, tillskillnad från en tillfällig grupp, har ett upparbetat
relations- och strukturkapital.

Skolans/utbildningsförvaltningens roll kan med fördel
förtydligas i vissa av de strukturer som etableras i
överenskommelsen. Skolan är den plats där en stor del av barns
och ungdomars liv utspelar sig och det är därför prioriterat att
förbygga, utreda och beivra brott i skolmiljö. Skolan är den
viktigaste skyddsfaktorn för unga men brott i skolan gör att

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2019
Sida 17 (29)
2019-08-29

offer och förövare möts varje dag tills brottet är utrett och
åtgärder vidtagna. Eftersom stadens organisation är sådan att
ansvaret för skolans verksamhet ligger på fackförvaltning, finns
det all anledning att vara tydlig med att utbildningsförvaltningen
ska vara representerad med lämplig funktion i de lokala styroch beredningsgrupperna.
Sammanfattning av ärendet
Sedan maj 2015 finns ett övergripande samverkansavtal mellan
Stockholm stad och Polisregion Stockholm, ett förslag till en ny
övergripande samverkansöverenskommelse har nu arbetats fram.
Förslaget syftar till att på ledningsnivå skapa förutsättningar för att
stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Förvaltningen är positiv till förslaget om ny övergripande
samverkansöverenskommelse. Det är bra med en tydlig struktur i
olika typer av dokument, planerings- och uppföljningsrutiner samt
organisering av samverkan. Det är också bra med tydlighet i mål
och vad samverkan syftar till.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L) och Lisa
Carlbom (MP) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens
förslag och lade därutöver fram ett eget förslag – se punkt 2 vid
BESLUT ovan. I detta instämde Leif Söderström (SD). Sofia
Modigh (KD) instämde med ett ersättaryttrande.
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) yrkade att
nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat enligt förslag från Moderaterna, Liberalerna,
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) anmälde ett särskilt
uttalande.
Reservation
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Till förmån för förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Stockholms stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit
fram en övergripande samverkansöverenskommelse som syftar till
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att Stockholm ska vara en säker och trygg stad och att brottsligheten
ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser där
brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra
välbehövliga insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg
stad och såväl minska som att lösa brott av olika slag. Vi anser dock
att samverkan mellan Stockholms stad och polisen också behövs
komma till eller behöver utvecklas inom andra områden.
Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt
utsatta och sårbara brottsoffer. Under rubriken nämns unga
brottsoffer men inte barn trots att de flesta orosanmälningar om barn
som far illa handlar om våld mot barn och att barn i synnerhet borde
ses som särskilt utsatta. Även de som är offer för våld i nära
relationer och offer för människohandel är grupper som är särskilt
utsatta och samverkan behöver öka. I arbetet med att minska våldet
mot kvinnor är det av yttersta vikt att både stad och Polis samverkar
för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet och för att
lagföra fler. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av
otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just
otrygghet ur ett jämställdhetsperspektiv.
Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det
lokala arbetet som sker i stadens stadsdelsområden högt. Vi vill
betona vikten av stadsdelsnämndernas roll i det lokala arbetet och
det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter genomför.
För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock
avsatta resurser. Den borgerliga majoriteten har valt att satsa på
ordningsvakter och kameraövervakning och genomför istället
nedskärningar som drabbar satsningar på fritidsverksamheter,
socialtjänsten, medborgarvärdar och förebyggande arbete mot barn
och unga hårt.
Ersättaryttrande
Sofia Modigh (KD)
Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden
skulle besluta enligt förslag från Lars Jilmstad m fl (M), Peter
Öberg (L), Lisa Carlbom (MP) och Leif Söderström (SD).
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/305-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
samverkan med polisen
 FAR 2019/305-2.3 Kopia av Kopia av godkänt
tjänsteutlåtande: KS 2019/656 Övergripande
samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och
Polisregion Stockholm
 FAR 2019/305-2.2 Kopia av KS 2019/656 Bilaga 1
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§9
Motion S om att staden behöver fler Stockholmsrum
Svar på remiss från kommunstyrelsen
FAR 2019/314

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av motion från Emilia Bjuggren och Anders
Göransson, Socialdemokraterna, om att staden behöver fler
Stockholmsrum.
Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emilia Bjuggren och
Anders Göransson, Socialdemokraterna, att Stockholmsrummet på
Kulturhuset ska kompletteras med ytterligare två Stockholmsrum
placerade i Söderort respektive Västerort. De skulle fånga upp den
utbyggnad som sker och planeras i Västerort och Söderort, planer
som till stora delar saknas i det nuvarande Stockholmsrummet.
Förvaltningen anser att det är ett intressant förslag. Det är en brist
att information saknas i Stockholmsrummet för de delar av staden
där en stor del av expansionen av bostäder kommer att äga rum,
exempelvis Farsta. En ambulerande utställning kan vara ett
alternativ. Då får fler möjligheten att ta del av planeringen för
framtidens Stockholm.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 FAR 2019/314-2 (Godkänd - R 1) Staden behöver fler
Stockholmsrum
 FAR 2019/314-1.1 Motion om staden behöver fler
Stockholmsrum
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§ 10
Rapportering till IVO av ej verkställda beslut kvartal 2
2019
FAR 2019/384

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger till handlingarna förvaltningens
redovisning av rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg
för kvartal 2 år 2019 av ej verkställa beslut enligt socialtjänstlagen
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och socialtjänstlagen (SoL) ska kommuner varje kvartal redovisa till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de gynnande beslut om
insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre
månader.
För det andra kvartalet i år har förvaltningen rapporterat ett
gynnande beslut om bostad enligt LSS som inte har kunnat
verkställas i tid. Anledningen är att den enskilde även detta kvartal
har tackat nej till erbjudande.
För andra kvartalet har förvaltningen rapporterat sex ejverkställda
beslut om äldreboende enligt SoL. Fyra är samma som förra
kvartalet, två är nya, och alla har tackat nej till erbjudnaplatser. Två
tidigare rapporterade beslut har nu kunnat verkställas, och ett
tidigare rapporterat beslut har avslutats eftersom den enskilde inte
längre vill flytta.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 FAR 2019/384-7 (Godkänd - R 1) Rapportering till IVO av
ej verkställda beslut - tjut
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§ 11
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 19
augusti 2019

FAR 2019/273

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från pensionärsrådets sammanträde
den 19 augusti 2019 till handlingarna.

Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle lägga
protokollet till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2019
Sida 23 (29)
2019-08-29

§ 12
Protokoll från rådet för funktionshinderfrågors
sammanträde den 19 augusti 2019

FAR 2019/274

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från funktionshinderrådets
sammanträde den 19 augusti 2019 till handlingarna.

Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle lägga
protokollet till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
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§ 13
Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga
anmälningsärenden
2019/000008

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger sammanställningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Här redovisas en sammanställning över beslut som stadsdelsdirektörens
har fattat enligt delegering och övriga anmälningsärenden, bland annat
sådana beslut i andra kommunala instanser och hos externa myndigheter
som rör stadsdelsnämnden.

Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle lägga
sammanställningen till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.

Handlingar i ärendet
 FAR 2019/8-11 Sammanställning stadsdelsdirektörens beslut
och övriga anmälningsärenden 190829
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§ 14
Nämndens frågor och information från förvaltningen
Förvaltningschef Kerstin Sandström lämnade följande information:
En mindre ombyggnad och renovering har påbörjats av översta
våningsplanet på Aktivitetshuset Tuben i Farsta centrum.
Ombyggnaden syftar till att förbättra arbetsmiljön, förstärka
skalskyddet ochförbättra tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning. Under ombyggnaden kommer vi inte att
kunna använda mötesrummen. Sedan kommer en uppfräschning
av första våningen också att göras, framför allt en
ytskiktsrenovering men också byte av hiss och sedan blir det också
en uppfräschning av entrén.

BMX-banan i Sköndal är nu klar. Slutbesiktning gjordes igår.
Förvaltningen kommer att sprida information och göra reklam för
banan.
Parkernas dag anordnad på lördag. Förvaltningen har ett program
på Farsta gård.

Förvaltningen kommer att bjuda in till ett studiebesök på
förskolan Röda tråden måndag den 9 september klockan
16.00-17.30. Inbjudan kommer med mejl.
Edö vård- och omsorgsboende har nu blivit Stjärnmärkt.
Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av
Svenskt Demenscentrum. När minst 80 % av medarbetarna
på en arbetsplats har genomgått samtliga utbildningssteg så
blir arbetsplatsen Stjärnmärkt. Det är ett bevis på att
medarbetarna har fått grundläggande kunskap om
demenssjukdomar. Vi är glada över att ha fått den här
utmärkelsen och ser det som en mycket bra grund för att
kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade inför sammanträdet
lämnat in följande fråga: "Angående promenadstråket längs
med Magelungen så undrar vi om planerna gällande
belysning. Vid sena kvällar, och tidigare ju längre in på hösten
vi kommer, så är det riktigt mörkt vid stora delar av
promenadvägen. Då många befinner sig längs med
promenadstråket även på kvällarna så finns det behov av
belysning och vi undrar därför om och hur planeringen för
detta ser ut?"
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Avdelningschef Sara Wrethed svarade att det inte planeras
någon belysning längs strandpromenaden av två anledningar.
Den ena är att det ska vara en naturstrand som inte är
ljusförorenad. Den andra är att strandpromenaden i så fall
måste byggas om i sin helhet så att man kan komma fram
och göra service på belysningen.
Trafikkontoret vill dessutom att belysta vägar ska plogas. Vi
kan inte ploga strandpromenaden då gångbryggorna är för
smala på sina ställen. Dessutom kan vi inte garantera
hållfastigheten på gångbryggorna om vi ska belasta dem med
maskiner.
Leif Söderström (SD) frågade om det finns några
säkerhetsföreskrifter för nämnden. Förvaltningschefen
svarade att några sådana lokala föreskrifter inte finns. Både
hon och ordföranden hänvisade till stadens centrala
förvaltning, stadsledningskontoret.
Lisbeth Crabo Ljungman (M) refererade till uppgifter i media
om att orienteringsklubben OK Södertörn vill bygga ut
eftersom klubben har fått många fler medlemmar. Enligt
uppgift har klubben fått ett avvisande besked från
stadsbyggnadskontoret. Lisbeth bad förvaltningen ta reda på
mer information.
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§ 15
Borttagen på grund av sekretess
FAR 2019/311

Handlingar i ärendet
 FAR 2019/311-1 tjänsteutlåtande och utredning daterad
2019-06-07 nedläggning faderskapsutredning
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§ 16
Borttagen på grund av sekretess
FAR 2019/381

Handlingar i ärendet
 FAR 2019/381-1 tjänsteutlåtande och utredning daterad
2019-08-05 överflyttning vårdnad 8 a
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§ 17
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Nämnden lägger sociala delegationens protokoll den 4 juli, den 18
juli (extra sammanträde), den 25 juli och den 15 augusti 2019 till
handlingarna
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle lägga
protokollen till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.

