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§1
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer den av ordföranden föreslagna
föredragningslistan för sammanträdet.
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§2
Bättre organisation på Mötesplats Fagersjö
Inlämnat medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
FAR 2019/448

Beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ett
medborgarförslag från Lennart Persson om en bättre organisation på
Mötesplats Fagersjö.
Sammanfattning av ärendet
Lennart Persson har lämnat in ett medborgarförslag om en bättre
organisation på Mötesplats 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 2019/448-3 (Godkänd - R 2) anmälan av
medborgarförslag mötesplats Fagersjö - tjut
 FAR 2019/448-1.1 medborgarförslag (2/2)

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2019
Sida 6 (37)
2019-10-24

§3
Rusta upp fotbollsplanen mellan Dalbobranten och
Sköndalsvägen i Sköndal
Inlämnat medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
FAR 2019/460

Beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ett
medborgarförslag från Anneli Crona om att rusta upp fotbollsplanen
mellan Dalbobranten och Sköndalsvägen i Sköndal.
Sammanfattning av ärendet
Anneli Crona har lämnat in ett medborgarförslag om att rusta upp
fotbollsplanen mellan Dalbobranten och Sköndalsvägen i Sköndal.
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 2019/460-4 (Godkänd - R 2) anmälan av
medborgarförslag om upprustning av fotbollsplan - tjut
 FAR 2019/460-2 medborgarförslag om upprustning av
fotbollsplan i Sköndal, för publicering
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§4
Komplettera skateparken i parkleken Nybygget i
Gubbängen med en miniramp
Inlämnat medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
FAR 2019/474

Beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ett
medborgarförslag från Fredrik Moberg om att komplettera
skateparken i parkleken Nybygget i Gubbängen med en miniramp.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Moberg har lämnat in ett medborgarförslag om att
komplettera skateparken i parkleken Nybygget i Gubbängen med en
miniramp.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
bereda medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/474-3 (Godkänd - R 2) anmälan av
medborgarförslag om skateramp i skatepark i Nybygget - tjut
 FAR 2019/474-1 Komplettera skateparken i parkleken
Nybygget i Gubbängen med en miniramp
 FAR 2019/474-1.1 Medborgarförslag skateramp i parkleken
Nybygget (2/2)
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§5
Avveckling av dagliga verksamheten Brevduvan
FAR 2019/431

Beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att avveckla dagliga
verksamheten Brevduvan.
Sammanfattning av ärendet
Brevduvans dagliga verksamhet ligger i Svedmyra. Målgruppen är
personer under 65 år som beviljats insatsen med anledning av att de
har en demenssjukdom. Verksamheten bedrivs dagtid på vardagar
och har sex platser.
Verksamheten har en längre tid haft ett minskat antal deltagare, i
dagsläget finns det två deltagare på deltid i verksamheten, varav den
ena tillhör Farsta. Verksamheten har ett stort underskott i budget.
Förvaltningen föreslår med hänvisning till det minskade antalet
deltagare att verksamheten avvecklas.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/431-1 (Godkänd - R 1) Avveckling av Brevduvan
daglig verksamhet
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§6
Handlingsplan efter IVO:s tillsyn inom missbruksvården
FAR 2019/297

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av den
handlingsplan som har upprättats efter den tillsyn som Inspektionen
för vård och omsorg har genomfört inom missbruksvården.
Sammanfattning av ärendet
I september 2018 inledde IVO en tillsyn av arbetet vid
stadsdelsförvaltningens vuxenenhet med att ge stöd och hjälp till
personer med alkohol- och drogmissbruk. I maj 2019 meddelade
IVO att tillsynen avslutas men att nämnden behöver bedriva ett
förbättringsarbete inom ett antal områden. Förvaltningen har
formulerat en handlingsplan för att systematiskt åtgärda de brister
som IVO påtalat utifrån sin tillsyn. Vissa av bristerna är redan
åtgärdade medan andra tar längre tid att åtgärda.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/297-4 (Godkänd - R 1) Handlingsplan efter IVO:s
tillsyn
 FAR 2019/297-2 Beslut att avsluta tillsyn av enheten för
vuxna/socialpsykiatri
 FAR 2019/297-3 Handlingsplan missbruksvården
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§7
Stadsdelsnämndens sammanträdesdatum år 2020
FAR 2019/459

Beslut
1. Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för år
2020.
- Torsdag 2 januari klockan 08.30 (endast för att utse 2020 års
sociala delegation och förordnade ledamöter)
- Torsdag 30 januari (verksamhetsberättelse med bokslut 2019)
- Torsdag 5 mars
- Torsdag 16 april (underlag till budget 2021)
- Torsdag 28 maj (tertialrapport 1)
- Onsdag 17 juni
- Torsdag 27 augusti
- Torsdag 24 september (tertialrapport 2)
- Torsdag 22 oktober
- Tisdag 17 november
- Torsdag 17 december (verksamhetsplan 2021)
2. Nämndens sammanträden hålls kvällstid, bortsett från
sammanträdet den 2 januari, i förvaltningens konferenslokaler om
inte annat meddelas.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/459-1 (Godkänd - R 1) nämndens sammanträden
2020
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§8
Ekonomisk månadsrapport september 2019
2019/000203

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska
månadsrapport för september 2019.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans.
Prognosen är i huvudsak densamma som i tertialrapport 2, som
redovisades för nämnden vid sammanträdet den 26 september.
Överskott prognostiseras inom verksamhet nämnd- och
förvaltningsadministration, förskoleverksamhet och
arbetsmarknadsåtgärder. Underskott prognostiseras inom
äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och fritidsverksamhet.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/203-5 (Godkänd - R 2) Månadsrapport september
2019
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§9
Näringslivspolicy för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
FAR 2019/409

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av förslag till Stockholms stads näringslivspolicy.
Sammanfattning av ärendet
Enligt det uppdrag som gavs i kommunfullmäktiges budget 2019
har kommunstyrelsen tillsammans med Stockholm Business Region
AB i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser tagit
fram ett förslag till stadsövergripande näringslivspolicy.
Stockholms stads näringslivspolicy syftar till att vägleda stadens
näringslivsarbete. Fyra fokusområden har definierats där staden
behöver stärka sitt näringslivsarbete:
- Stimulera tillväxt och företagsamhet
- Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning
- Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet
- Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens
Stadsdelsnämndens ansvar återfinns inom fokusområdena 1- 3, men
främst inom fokusområde 3.
Förvaltningen är övergripande positiv till denna policy. De
ansvarsområden som stadsdelsnämnderna tilldelas, till exempel att
stärka företagarperspektivet i stadens strategiska trygghetsarbete
och att involvera det lokala näringslivet i platssamverkan, bedömer
vi som rimliga.
Förvaltningen vill framföra synpunkter på olika delar av policyn. Vi
ser exempelvis att policyn behöver bli mer specifik i
ansvarsfördelningen för policyns olika åtgärder och att
kommunstyrelsen bör få uppdraget att se över nämndernas
reglementen för att säkerställa policyns ansvarsfördelning.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom
(MP) och Malena Liedholm Ndounou (C) yrkade att nämnden
skulle bifalla förvaltningens förslag. I detta instämde Sofia Modigh
(KD) med ett ersättaryttrande.
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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 i huvudsak skulle bifalla
förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag – se
Reservation nedan.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom (MP) och Malena
Liedholm Ndounou (C) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Sofia
Modigh (KD) med ett ersättaryttrande.
Reservation
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Enligt förvaltningens förslag till beslut samt att Farsta
Stadsdelsnämnd därutöver anför att vår nämnd har haft ett aktivt
lokalt näringslivsråd sedan 2011. Sedan 2014 adderades även så
kallade ”utvecklingsfrågor” till den lokala policyn; stadsutveckling,
trygghetsfrågor, kompetensförsörjning, kulturfrågor och tät dialog
med olika parter inom näringslivet och på arbetsmarknaden. Då
blev det Farsta utveckling- och näringslivsråd (FUN).
I Farsta har en positiv och engagerande anda utvecklats i samverkan
med bland annat Stockholm Business region, SBR. Samverkan har i
vissa fall varit oregelbunden och otydlig genom åren, enligt vår
uppfattning. Men det har ändå varit ett proaktivt och framgångsrikt
arbete.
Vi tycker att det är positivt med samordning, synkning och
tydlighet, men tyvärr uppfattar vi inte de insatser och åtgärder som
föreslås i policyn som tillräckligt tydliga eller konkreta vad gäller
ansvarsfördelning. Det är till exempel otydligt hur
ansvarsfördelningen ska se ut mellan kommunstyrelsen och SBR.
Det är även otydligt på vilket sätt stadsdelsnämnderna kan och ska
medverka.
Med lång erfarenhet av ett framgångsrikt arbete i Farsta upplever vi
flera otydligheter i policyn, vilket kan få en motsatt effekt än den
tänkta. Allt för många parter utan tydliga ansvarsområden föreslås
samverka. En mer uttalad ansvarsfördelning vore att föredra.
Vi tycker också att policyn andas för lite tilltro till den lokala
förmågan. Vad gäller Farsta så skulle vi ganska omgående kunna
påbörja ett proaktivt arbete med den föreslagna policyn, men det
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finns risk att vårt arbete behöver pausas i väntan på att relationer
och ansvarsfördelning är löst på central (och lokal) nivå.
Sedan finns det en märklig skrivning där policyn pekar på att
småföretag ska främjas i ytterstaden. Att just småföretagande är
lämpligt i ytterstaden är säkert inte felaktigt, men småföretag
fungerar ju även väl innerstan. På samma sätt passar det även stora
företag att etablera sig i ytterstaden. Det är behoven hos företagen
som avgör var de hamnar och inte en förutbestämd idé om att små
företag håller sig i utkanten av stan och stora innanför tullarna.
Dessutom ser vi att ett antal större företag /organisationer som
flyttar sina huvudkontor från innerstaden, främst beroende på höga
hyreskostnader. Dessa företag/organisationer kan och vill vi bereda
plats för i Farsta.
Här finns nämligen en stor utvecklingspotential med goda
kommunikationer, vackra livsmiljöer, bra skolor och ett växande
intressant kulturliv.
Därför vill vi föreslå en, som vi uppfattar det, en mer innovativ
modell som påminner mer om det sätt som de olika kommunerna i
Stockholms län arbetar för att tillskapa en lokal arbetsmarknad och
främja etablering av företag samt offentlig service.
Idag har Farsta Stadsdelsområde 60 000 invånare och gränsar i
söder mot Tyresö kommun med 48 000 invånare, Haninge kommun
med 90 000 invånare samt Huddinge kommun med 112 000
invånare.
Samtliga dessa kommuner är i likhet med Stockholm partners i
Stockholm Business Alliance som via Stockholm Business Region
arbetar för att skapa arbetstillfällen via etablering av såväl företag
som offentliga verksamheter i hela Mälardalsområdet.
Farsta Stadsdelsnämnds tre grannkommuner bedriver även ett aktivt
lokalt arbete för att skapa flera arbetstillfällen och ett växande
företagande. Detta sker via respektive kommuns lokala
näringslivskontor. Detta har inneburit att såväl Tyresö som Haninge
och Huddinge under de senaste decennierna framgångsrikt kunnat
utveckla befintliga arbetsplatsområden men också etablerat nya
sådana.
Idag finns inom Farsta stadsdelsområde tre större företagsområden,
ett i Gubbängen/Norra Sköndal i anslutning till Tyresö- och
Nynäsvägen. De två andra är Larsboda och Telestaden (f.d. Telia)
som ligger intill Nynäsvägen och har närhet till pendeltåg, T-bana
samt busstrafik. Samtliga dessa tre företagsområden erbjuder goda
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möjligheter för etablering av flera företag, offentlig verksamhet och
kulturverksamhet.
Men för att säkerställa en sådan utveckling i Farstaområdet krävs ett
mera tydligt och offensivt arbete för att lyfta fram hela stadsdelens
fördelar som lokaliseringsalternativ för företag och offentlig
verksamhet. En etablering av ett lokalt näringslivskontor inom
Farsta stadsdelsförvaltning skulle ge stadsdelen samma möjligheter
att arbeta lika offensivt och framgångsrikt som våra grannar i
Tyresö, Haninge och Huddinge kommuner.
För att stärka och utveckla Farstas lokala arbetsmarknad och
företagande föreslår därför Farsta Stadsdelsnämnd att Stockholms
kommunfullmäktige bör utreda och senare fatta beslut om att utse
Farsta till en pilotstadsdel med ett lokalt etablerings- och
näringslivskontor samt anvisa ekonomiska och personella resurser
till detta.
Reservation
Leif Söderström (SD)
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen, med undantag för vad som anförs nedan.
Sverigedemokraterna ser negativt på åtgärder som särbehandlar
vissa grupper i samhället. Lika villkor sett till möjligheter till
småföretagande ska gälla samtliga medborgare i Stockholm, oavsett
var de bor.
Med utgångspunkt i detta anser Sverigedemokraterna att punkten
om särskilt främjande av småföretagande i ytterstadsdelarna bör
strykas ur policyn.
Särskilt uttalande / ersättaryttrande
Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom (MP) och Malena
Liedholm Ndounou (C) / Sofia Modigh (KD)
Vi välkomnar Näringslivspolicyn och vi instämmer till fullo i
förvaltningens kloka synpunkter. Det är, som förvaltningen skriver,
viktigt att ansvarsfrågor preciseras. Och vi menar, precis som
förvaltningen, att ytterstadsdelarna givetvis kan härbärgera även
större företag – och inte bara småföretag.
Farsta står väl rustat att överföra policyn till en företagsam
verklighet. Här kan nämndens råd – Farstas utvecklings- och
näringslivsråd (FUN) – ha en viktig roll. FUN har i olika
sammanhang såväl värnat om stadsdelens företagsområden och
även pekat på de etableringsmöjligheter och eventuella
klusterbildningar som Larsboda företagsområde kan erbjuda.
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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 2019/409-2 (Godkänd - R 1) Näringslivspolicy - Tjut
 FAR 2019/409-1.2 Remiss från kommunstyrelsen
Stockholms stad - Näringslivspolicy för Stockholms stad
(3/5)
 FAR 2019/409-1.4 Remiss från kommunstyrelsen
Stockholms stad - Näringslivspolicy för Stockholms stad
(5/5)
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§ 10
Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast
Svar på remiss från kommunstyrelsen
FAR 2019/290

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av förslag till handlingsplan för minskad spridning
av mikroplast.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram en handlingsplan för
att minska spridningen av mikroplaster. Planen är indelad i 13
områden och det föreslås totalt 50 åtgärder. Mikroplast är en
förorening i miljön som är mycket långlivad så riskerna för
påverkan i miljön är stor.
Förvaltningen är positiv till förslaget och de åtgärder som
stadsdelsnämnderna föreslås ta ansvar för är genomförbara. Några
av åtgärderna pågår sedan flera år tillbaka, som exempelvis
föreningsstädning av naturmarken i stadsdelsområdet. Den
synpunkt som vi särskilt vill lyfta fram är att använda upphandling
som verktyg för flera åtgärder. I vårt upphandlade utbud bör endast
ett utbud som ligger i linje med kraven i detta förslag till
handlingsplan finnas tillgängliga – inga engångsmuggar i plast, inga
kläder i fleece eller tvättmaskiner utan rätt filter.
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), Lisa Carlbom (MP) och Malena
Liedholm Ndounou (C) 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.
Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande / ersättaryttrande
Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom (MP) och Malena
Liedholm Ndounou (C) / Sofia Modigh (KD)
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Vi ställer oss mycket positiva till handlingsplanen om minskad
spridning av mikroplast eftersom det både går i linje med planen på
ett fossilfritt Stockholm år 2040, samt leder till en renare och
trivsammare stad- ett Stockholm för alla.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i kommunfullmäktiges budget
2018 i uppdrag att intensifiera arbetet med att minska spridningen
av mikroplast och ta fram en handlingsplan. Det är glädjande att
handlingsplanen nu är ute på remiss och vi ställer oss bakom
förvaltningens svar med tillägg.Ett primärt fokus för
handlingsplanen när begäran om handlingsplan tillsattes var hur
minska barns exponering. Barn är extra känsliga för de miljö- och
hälsoskadliga ämnen som framförallt finns i de additiv som binder
konstgräset eller fallskyddsytorna samman Idag har vi i Stockholms
stad över 100 stycken konstgräsplaner där idrottsförvaltningen
ansvarar för driften och Sisab uppger att de har strax över 300
stycken anläggningar med konstgräs eller fallskydd. Vi vet också i
och med ökad kunskap att de skadliga effekterna framförallt frigörs
vid slitage. Ett allvarligt problem med tanke på den höga
exponering lekparker, idrottsytor och förskole- samt skolgårdar
utsätts för idag. Den grundläggande orsaken till trängseln i
lekparkerna dagtid är att såväl skol- som förskolegårdar krymper i
storlek samtidigt som barnkullarna växer. Lösningen blir att nyttja
parklekar och idrottsytor som alternativ till bristfällig skolgård. Vi
vill med bakgrund av denna fakta även lyfta in vikten av att
fokusera på miljömässigt hållbara förskole- och skolgårdsytor i
Farsta är utformade ur ett barnperspektiv. Våra förskole- och
skolbarn ska inte av nöd behöva trängas i våra parker för att få
rimlig lek- och springyta. Framförallt inte när vi nu vet hur barn
påverkas av de ämnen vi utformat många av våra lekparker av.
Utöver detta behöver Stockholms stad och berörda förvaltningar
följa upp så att ansvariga för renhållning, parkskötsel och
snöröjning följer åtgärdsplanen. Samtliga förfrågningsunderlag och
ramavtal bör ha skall-krav att arbetet ska utföras med minimal risk
för spridning av mikroplast och andra miljö- och hälsoskadliga
ämnen samt även ansvara för granulathantering och uppsamling av
mikroplaster. Vidare hade det varit önskvärt om handlingsplanen
var skarpare i sin skrivning och tog fasta på Naturvårdsverkets
riktlinjer för förorenad mark.
Särskilt uttalande
Leif Söderström (SD)
Sverigedemokraterna verkar för en resurseffektiv miljöpolitik
inriktad på att maximera värdet av varje satsad skattekrona.
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Med anledning av detta ser Sverigedemokraterna negativt på förslaget att
staden ska anordna seminarier för specifika intressegrupper när andra mer
kostnadseffektiva metoder för informationsutbyte står till buds.

Handlingar i ärendet
 FAR 2019/290-2 (Godkänd - R 2) Handlingsplan för
minskad spridning av mikroplast
 FAR 2019/290-1.1 Handlingsplan för minskad spridning av
mikroplast. Framtagande och hantering av kontorsremiss
 FAR 2019/290-1.2 Beslut från miljö- och
hälsoskyddsnämnden - Handlingsplan för minskad spridning
av mikroplast - Tjänsteutlåtande
 FAR 2019/290-1.3 Beslut från miljö- och
hälsoskyddsnämnden - Handlingsplan för minskad spridning
av mikroplast - Bilaga 1
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§ 11
Ändring i reglementen för vissa facknämnder och
stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna
bestämmelser för Stockholms stads nämnder
Svar på remiss från kommunstyrelsen
FAR 2019/379

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av förslag till ändring i reglementen för vissa
facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med
allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder.
Sammanfattning av ärendet
Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till ändringar i
reglementena för stadsdelsnämnderna, kommunstyrelsen och vissa
facknämnder. Dessutom föreslås uppdateringar i reglemente med
allmänna bestämmelser för stadens nämnder och i reglemente med
bestämmelser om stadsrevisionen i Stockholms stad. Ändringarna
föreslås utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2019, ny
kommunallag och dataskyddsförordning samt vissa andra
lagändringar som påverkar reglementena i staden. Viss övrig
uppdatering och språklig översyn med mera har också gjorts.
Socialnämnden föreslås överta tillsynen av försäljningen av tobak.
Förvaltningen gör bedömningen att socialnämnden även bör överta
ansvaret för tillsynen av försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. En sammanhållen tillsyn är både effektivare
för staden och bättre för näringslivet. Enskilda tobakshandlare
kommer annars att få tillsynsbesök från flera olika nämnder.
Förvaltningen har i övrigt bara några smärre invändningar mot
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 2019/379-2 ändringar i reglementen - tjut skannat på
grund av fel i eDok
 FAR 2019/379-1.7 Kopia av godkänt tjänsteutlåtande: KS
2019/1121 Tjänsteutlåtande
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FAR 2019/379-1.2 Bil 1. Reglemente med allmänna
bestämmelser för stadens nämnder slutlig (002)
FAR 2019/379-1.4 Bil 7. Reglemente för servicenämnden
slutlig
FAR 2019/379-1.5 Bil 4. Reglemente för kommunsttyrelsen
slutlig
FAR 2019/379-1.8 Bil 6. Reglemente miljö- och
hälsoskyddsnämnden slutlig
FAR 2019/379-1.1 Bil 10. Reglemente äldrenämnden slutlig
FAR 2019/379-1.3 Bil 9. Reglemente stadsdelsnämnderna
slutlig
FAR 2019/379-1.6 Bil 8. Reglemente socialnämnden slutlig
FAR 2019/379-1.9 Bil 3. Reglemente fastighetsnämnden
slutlig
FAR 2019/379-1.10 Bil 5. Reglemente för kulturnämnden
slutlig
FAR 2019/379-1.11 Bil 2. Reglemente
arbetsmarknadsnämnden slutlig
FAR 2019/379-1.12 Bil 11. Reglemente för stadsrevisionen i
Stockholms stad
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§ 12
Motion S om en central kostenhet för hållbar mat i
stadens verksamheter
Svar på remiss från kommunstyrelsen
FAR 2019/315

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på en motion från Olle Burell och Emilia Bjuggren,
Socialdemokraterna, om en central kostenhet för hållbar mat i
stadens verksamheter.
Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Olle Burell och Emilia
Bjuggren, Socialdemokraterna, att staden ska inrätta en central
kostenhet för hållbar mat i stadens verksamheter. De menar att om
staden ska klara mål om minskade utsläpp krävs att verksamheterna
tillsammans tar ansvar för hur man erbjuder klimatsmarta måltider.
Då får en central kostenhet rollen som viktig stödfunktion.
Förvaltningen är överens med motionärerna om att det är viktigt att
alla verksamheter aktivt använder matstrategin i sin planering och
uppföljning av sina kostenheter. Vår bedömning är dock att
stadsdelsförvaltningarna inte har behov av stöd från en central
kostenhet. Förvaltningen anser också att det är viktigt att
verksamheterna själva kan styra och fatta beslut avseende kost.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom
(MP) och Malena Liedholm Ndounou (C) yrkade att nämnden
skulle bifalla förvaltningens förslag. 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 föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen –
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)
Till förmån för vårt förslag att nämnden skulle föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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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 2019/315-2 (Godkänd - R 1) motion central kostenhet tjut
 FAR 2019/315-1.1 Motion om central kostenhet för hållbar
mat i stadens verksamheter
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§ 13
Motion V om hedersbelöning inom daglig verksamhet
Svar på remiss från kommunstyrelsen
FAR 2019/320

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av en motion från Alexandra Mattsson Åkerström,
Vänsterpartiet, om hedersbelöning inom daglig verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Alexandra Mattsson
Åkerström, Vänsterpartiet, att personer som har deltagit i daglig
verksamhet enligt LSS eller sysselsättning enligt socialtjänstlagen i
25 (vid pension) alternativt 30 år ska tilldelas hedersbelöning med
tillhörande firande och middag i Stadshuset. Detta ska motsvara den
hedersbelöning som tilldelas anställda i staden.
Förvaltningen kan inte ställa sig bakom förslaget om att
omsorgstagare inom daglig verksamhet ska ges samma möjlighet
till hedersbelöning som anställda. Förvaltningen ställer sig dock
positiv till att man utreder möjligheten till så kallad alternativ
hedersbelöning, om sådant uppdrag ges.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom
(MP) och Malena Liedholm Ndounou (C) yrkade att nämnden
skulle bifalla förvaltningens förslag. 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 föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen –
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)
Till förmån för vårt förslag att nämnden skulle föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ersättaryttrande
Sofia Modigh (KD)
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Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/320-2 (Godkänd - R 2) Motion hedersbelöning
daglig verksamhet Tjut
 FAR 2019/320-1.1 Motion om hedersbelöning inom daglig
verksamhet
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§ 14
Anmälan av kompletterande svar till Arbetsmiljöverket
efter utförda inspektioner inom äldreomsorgen
2019/000092

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens kompletterande svar till
Arbetsmiljöverket efter utförda inspektioner inom äldreomsorgen
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket genomför, på uppdrag av regeringen, tillsyn
inom äldreomsorgen. Tre verksamheter inom Farsta
stadsdelsförvaltning har granskats. Arbetsmiljöverket har därefter i
fyra inspektionsmeddelanden påtalat ett antal brister inom de
granskade verksamheterna och även i det förvaltningsövergripande
arbetsmiljöarbetet.
Stadsdelsnämnden fattade beslut om ett övergripande svar vid sitt
sammanträde den 26 september. Nämnden uppdrog samtidigt åt
förvaltningen att överlämna kompletterande, mer detaljerade svar på
de specifika brister och krav som tas upp i respektive
inspektionsmeddelande samt att anmäla dessa svar för nämndens
kännedom vid sammanträdet den 24 oktober.
De kompletterande svar som förvaltningen har överlämnat
redovisas i detta tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/92-12 (Godkänd - R 1) Anmälan av svar till
Arbetsmiljöverket tjut
 FAR 2019/92-13 Anmälan av svar bilaga 1-1 äldreomsorg
svar Farsta Norra hemtjänst
 FAR 2019/92-14 Anmälan av svar bilaga 1-2 äldreomsorg
svar Postiljonen vård- och omsorgsboende
 FAR 2019/92-15 Anmälan av svar bilaga 1-3 äldreomsorg
svar Ängsö vård- och omsorgsboende
 FAR 2019/92-16 Anmälan av svar bilaga 1-4 äldreomsorg
bilageförteckning
 FAR 2019/92-17 Anmälan av svar bilaga 2-1
förvaltningsövergripande svar
 FAR 2019/92-18 Anmälan av svar bilaga 2-2
förvaltningsövergripande bilageförteckning
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§ 15
Protokoll från pensionärsrådet den 14 oktober 2019
FAR 2019/273

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från pensionärsrådets
sammanträde den 14 oktober 2019 till handlingarna.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle lägga
protokollet till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/273-7 Protokoll pensionärsrådet 191014
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§ 16
Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor den 14
oktober 2019
FAR 2019/274

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från funktionshinderrådets
sammanträde den 14 oktober 2019 till handlingarna.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle lägga
protokollet till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/274-9 Protokoll rådet för funktionshinderfrågor
191014
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§ 17
Protokoll från miljörådet den 19 juni 2019
FAR 2019/272

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från miljörådets sammanträde
den 19 juni 2019 till handlingarna.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle lägga
protokollet till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/272-3 protokoll miljörådet 190619
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§ 18
Protokoll från demokrati-, integrations- och
föreningsrådet den 27 september 2019
FAR 2019/304

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från demokrati-, integrationsoch föreningsrådets sammanträde den 27 september 2019 till
handlingarna.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle lägga
protokollet till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/304-2 protokoll demokrati-, integrations- och
föreningsrådet den 27 september 2019

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2019
Sida 31 (37)
2019-10-24

§ 19
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.
Följande beslut av direktören anmäldes:
1. 2019-09-12: Rättegångsfullmakt för Helena Düsing,
enhetschef vid vuxenenheten. Dnr FAR 2019/440. (Enligt
nämndbeslut 2015-11-17, dnr 1.1-730/2015)
2. 2019-09-16: Beslut om tillförordnad stadsdelsdirektör och ombud
att föra nämndens talan 28 september – 6 oktober 2019. Dnr FAR
2019/429. (Enligt nämndbeslut 2015-11-17 § 10; dnr 1.1730/2015.)
3. 2019-09-20: Resa i tjänsten till Mariehamn den 8 oktober 2019,
planeringsdag för anställda vid Postiljonen vård- och
omsorgsboende. Dnr FAR 2019/466. (9:18)
4. 2019-09-20: Resa i tjänsten till Mariehamn den 10 oktober 2019,
planeringsdag för anställda vid Postiljonen vård- och
omsorgsboende. Dnr FAR 2019/467. (9:18)
(Inom parentes anges, där det är aktuellt, enligt vilken ärendegrupp i
nämndens delegeringsförteckning som delegerade beslut har fattats.
Beslut om vidaredelegering fattas enligt nämndens beslut 2018-06-14 § 6
om förvaltningschefens rätt att vidaredelegera; dnr 1.1-255/2018.)
Förvaltningen hade redovisat ärendet i en sammanställning daterad 201910-08.

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 2019/8-15 Sammanställning stadsdelsdirektörens beslut
och övriga anmälningsärenden 191024
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§ 20
Nämndens frågor och information från förvaltningen
Följande skrivelse lämnades in.
Hur följs klimatnyttan av nämndens klimatinvesteringar upp?
(bilaga)
Leif Söderström (SD)
BESLUT
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelsen till ett
kommande sammanträde.
Inför dagens sammanträde hade Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet anmält följande frågor:
Fråga gällande Mötesplats Fagersjö: Enligt uppgift har
medborgare fått information om att nämnden tagit beslut om att
privatpersoner inte lägre ska kunna hyra lokal utanför
ungdomsgårdens öppettider. Vår uppfattning vid senaste
sammanträdet då beslutet om riktlinjer för uthyrning togs var att
förvaltningen ändå skulle se över hur man framöver skulle kunna
lösa att tillgängliggöra lokalerna på Mötesplats Fagersjö, då
ungdomsgården inte är öppen på helger. Hur jobbar förvaltningen
vidare med denna fråga?
Förvaltningen svarade: Vi har dels undersökt möjligheten att ta in
vaktbolag dessa kvällar, dels förhört oss med lokala föreningar om
de har möjlighet att samverka med oss om jourhållande. Vi gör
bedömningen att vi kommer att finna en lösning, men är inte klara
ännu.
Sedan nämnden fattade beslut om villkoren för upplåtelse av lokaler
har vi fått två förfrågningar om att boka mötesplatslokalen. Dessa
har vi inte bokat på grund av att ingången (dörren) till Mötesplatsen
för tillfället är belagd med nyttjandeförbud av Familjebostäder, då
personal inte finns i lokalen. Vi väntar på att dörren ska bytas ut. Vi
har alltså inte nekat någon förening upplåtelse till följd av det nya
villkoren.
Fråga gällande Mötesplats Fagersjö: Under våren 2018
presenterade förvaltningen sina ambitioner för hur Mötesplatsen i
Fagersjö skulle utvecklas. Bland annat presenterades dessa för
Fagersjös samverkansgrupp i en PowerPoint i mars 2018. Bland
ambitionerna fanns:
 ”Hustomte” på heltid
 Bättre namn
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Strateg på halvtid
Lokal förankring
Anpassad ambitionsnivå

Vi tyckte om dessa ambitioner och skulle vilja få en uppdatering
hur arbetet med mötesplatsen fortgår och veta om ambitionerna
kvarstår?
Förvaltningen svarade: Utvecklingen av Mötesplats Fagersjö
fortgår och ”anpassad ambitionsnivå” och ”lokal förankring” är
fortfarande centrala ledord. Vi har under snart ett år haft en
värdinna i huset med en så kallas Stockholmsjobbsanställning. Vi
har en samordnare som håller samman utvecklingen av
mötesplatsen under motsvarande en halvtidstjänst. Utvecklingen av
huset rör många frågor – mycket lokalfrågor, arbetsmiljörutiner,
rutiner för lokalbokningar, rutiner för inköp, kommunikation etc.
Vi har med stöd från kulturnämnden 2019 lagt ett dansgolv i en av
lokalerna, vilket möjliggjort för dans, kampsport etc. Mötesplatsen
är idag betydligt mer levande. Här finns idag möjlighet att låna
lokaler, här finns öppen seniorverksamhet tre dagar i veckan,
förskolebibliotek, samarbete med en lokal konstnär som erbjuder
konstkurser, danskurs en eftermiddag i veckan i Kulturskolans regi,
stadsdelsmammor, öppen förskola, parklek och fritidsgård.
Föreningar hyr lokaler till möten och även privatpersoner har lånat
lokaler. Bland de föreningar som har återkommande förhyrningar
kan nämnas en linedanceförening, en streetdancegrupp och en
budoförening. Ytterligare en dansgrupp med lokal förankring har
planer att starta våren 2020. Studieförbundet ABF har för avsikt att
ha snickerikurser från våren 2020, om de hittar en lärare.
Fråga gällande parkleken Fagerlid då vi fått information om att
upprustningen skjutits upp och undrar om det stämmer eller vad
som görs nu och planeras göras inom kort?
Förvaltningen svarade: I nämndens verksamhetsplan för 2019
står: ”I parkleken Fagerlid i Hökarängen ska den gamla uttjänta
byggnaden ersättas av en ny.” Vi har sedan fått besked från
fastighetskontoret att de inte har för avsikt att göra investeringen i
år. Vi har rapporterat om detta i tertialrapport 1. Vi vill dock betona
att förvaltningen alltjämt har verksamhet i Fagerlid. Öppen förskola
och parklek har sina lokaler tillsammans med fritidsgården Morris i
fastigheten intill parken. Vi får i samband med budgetarbetet 2020
bedöma hur möjligheterna ser ut för 2020.
Fråga gällande säker tillgång till handlingar i Meetings: Sedan
nämndmötet i maj har samtliga av nämndens handlingar inklusive
sekretessärendena hanterats digitalt via den centrala plattformen
Meetings. Att ny teknik ofta kommer med ”barnsjukdomar” är vi
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väl medvetna om. Men om nämnden inte har pålitlig tillgång till de
handlingar vi ska fatta beslut på menar vi att det blir ett
demokratiskt problem. Att vi inte ens under sittande beslutsmöte
kan vara säkra på vi har tillgång handlingarna är ett än större
problem. Detta var fallet med sekretesshandlingarna för hela
nämnden under delar eller hela nämndsammanträdet i september.
Vi undrar vad som görs för att detta inte ska upprepas? Vi efterlyser
både lokala lösningar inför nära förestående möten och centrala
åtgärder för att stabilisera plattformen.
Förvaltningen svarade: Förvaltningen har kontaktat eDokförvaltningens support och fått veta att de har hittat orsaken till
problemen som uppstod sist och åtgärdat genom att underhålla och
förbereda databasen för Meetings Plus inför dagens sammanträden.
Förvaltningen har även kopierat några pappersexemplar av de
ärenden som behandlas på den slutna delen av sammanträdet.
På fråga från nämndsekreteraren vid sittande bord svarade flera
ledamöter och ersättare att de inte lyckades komma åt handlingarna
i appen Meetings Plus. Flera fick meddelande om systemfel när de
försökte öppna handlingar. Nämnden konstaterade genom
ordföranden att man behöver skicka en kraftfull signal till
stadsledningskontoret att detta inte duger. Nämndernas tillgång till
sammanträdeshandlingar är en viktig grundförutsättning för
demokratin.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade även lämnat in
följande fråga om centrala inköpsavtal som riktas till
majoritetspartierna: Stockholms kommun har numera valt att teckna
centrala inköpsavtal med ett antal företag som nämnder och bolag
skall köpa exempelvis arbetskläder ifrån. Anser ni att Ahlsell,
Swedol/Grolls AB, Shomed, Fristads samt Almedahls uppfyller de
krav som ställs i stadens styrande dokument när det gäller miljö,
arbetsmiljö samt goda arbetsvillkor hos leverantören vid inköp av
arbetskläder?
Peter Öberg (L) svarade att han tar till sig frågan. Lisa Carlbom
(MP) bad om skriftligt material.
Arne Fredholm (M) återgav en fråga han hade fått från en Farstabo
om varför trasig belysning på Molkomsbacken inte åtgärdas.
Förvaltningen svarade att den belysningen faller utanför nämndens
ansvar, men att vi ändå kommer att föra saken vidare till
trafikkontoret, på det sätt som förvaltningen brukar försöka göra i
liknande fall. Lars Bäck (V) påpekade att det tycks vara fel på Tyck
till-appen eftersom man får till svar, när man använder den, att fel är
åtgärdade när de i själva verket inte är det.
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Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslog att fastighetsägaren
Atrium Ljungberg bjuds in till ett kommande Öppet forum för att
berätta om planerna för Farsta Centrum.
Lisbeth Crabo Ljungman (M) undrade om nämnden kan få
information om Farstalyftet, kanske när Polisen gästar Öppet forum
i anslutning till nästa nämndsammanträde. Förvaltningen lovade
återkomma med information, antingen då eller vid annat lämpligt
tillfälle.
Ordföranden avslutade den öppna delen av sammanträdet.
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Hur följs klimatnyttan av nämndens klimatinvesteringar upp?
Refererande till de muntliga frågor som ställdes till förvaltningen vid SDN-mötet 26/9
angående klimatinvesteringsprojekt T2 (inköp 2 lastcyklar samt led-armaturer), avseende
priser och metod för uppföljning av klimatinvesteringens klimatnytta, önskas komplettera
med följande frågor:
A.) Totala beloppet för projektet är enligt ansökan 180,000:- varav 60,000 avser inköp av
två eldrivna lastcyklar samt 120,000:- för 22 led-armaturer. I dokument (T2 - Bilaga 8)
som används för att följa upp projektet anges dock den totala investeringen till 380,000:av vilket 320,000:- redan använts, samt en prognos om att ytterligare 60,000:- kommer
användas i år. Totala klimatinvesteringsbeloppet blir då 380,000:- vilket är 200,000 mer
än hela ansökningsbeloppet (180,000 :-). Varifrån hämtas dessa extra pengar och hur har
de använts?
B.) På frågan om hur el-lastcyklarnas miljöbesparande effekt mäts gavs svaret att
minskningen av förvaltningens bensinförbrukning skulle synliggöra detta. Den metoden
skiljer sig från den i ansökningshandlingarna uppgivna metoden för mätningen av
måluppfyllnad. ”Målet kommer att mätas genom att medarbetarna registrerar när de
använder de eldrivna lastcyklarna och hur lång sträcka de cyklat. Antalet mil omräknas
sedan till minskat utsläpp av CO2.” ”Målet kommer också att mätas genom att jämföra
antalet biltransporter före och efter investeringen.” Vilken metod avser användas?
C.) När det gäller de 22 led-armaturerna så är det svårt att utifrån ansökningshandling få
klarhet i hur beräkningen för den angivna besparingen på 1900 kilo C02 per år gjorts.
Ansökningsblanketten anger att ”Utsläpp av CO2 ekvivalenter före och efter
investeringen” ska anges. Ett förtydligande/förklaring av vilka ingångsvärden som
använts för beräkningen av klimatnyttan är önskvärt.
Investeringsansökan:
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1916391
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1916392
Uppföljning:
https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/farstastadsdelsnamnd/mote-2019-09-26/agenda/bilaga-8-klimat-uppfoljningklimatinvesteringsprojekt-lastcykel-och-ledpdf?downloadMode=open

Leif Söderström (SD)

