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§1
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer den av ordföranden föreslagna
föredragningslistan för sammanträdet.
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§2
Verksamhetsberättelse med bokslut för 2019
FAR 2019/658

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse med
bokslut för 2019.
2. Nämnden överlämnar verksamhetsberättelse med bokslut för
2019 till kommunstyrelsen.
3. Nämnden begär att ackumulerat netto 12,9 miljoner kronor
avseende resultatenheter överförs till 2020.
4. Nämnden begär ombudgetering av kvarvarande medel för
trygghetsinvesteringar om 0,2 miljoner kronor.
5. Nämnden lägger förvaltningens anmälan av
patientsäkerhetsberättelse 2019 till handlingarna.
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).
Kjell Backman m fl (S) och Lars Bäck m fl (V) yrkade att nämnden
skulle bifalla förvaltningens förslag och lade 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.
Reservation
Kjell Backman m fl (S) och Lars Bäck m fl (V)
1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse med
bokslut för 2019.
2. Nämnden överlämnar verksamhetsberättelse med bokslut för 2019
till kommunstyrelsen.
3. Nämnden begär att ackumulerat netto 12,9 miljoner kronor
avseende resultatenheter överförs till 2020.
4. Nämnden begär ombudgetering av kvarvarande medel för
trygghetsinvesteringar om 0,2 miljoner kronor.
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5. Nämnden lägger förvaltningens anmälan av
patientsäkerhetsberättelse 2019 (bilaga 3) till handlingarna, samt
att
6. Nämnden anför därutöver att det vid en jämförelse mellan
nettobudgeten i januari 2019 och utfallet enligt
verksamhetsberättelsens bilaga 1 Aggressorapport, framgår att
våra verksamheter var underfinansierade med cirka 25 Mkr på
grund av den blågröna skattesänkningen men att ersättningen för
flyktingmottagande i viss mån har kompenserat för detta.

Särskilt uttalande
Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom (MP) och
Malena Liedholm Ndounou (C)
Stadsdelsnämndens majoritet vill tacka förvaltningen med alla dess
anställda för allt det arbete som utförts under det gångna
verksamhetsåret. Farsta har på flera sätt blivit en än bättre stadsdel
att bo och verka i.
Från verksamhetsberättelsen vill vi med särskild tillfredsställelse
peka på några av många goda resultat:
 Antalet feriejobb för skolungdomar har ökat
 Omfattande parkinvesteringar har genomförts och med






kommande ytterligare sådana investeringar får vi en än bättre och
en än mer tillgänglig naturmiljö
Att andelen fullföljda planer inom missbruksvården har ökat
kraftigt är mycket glädjande
Det är också mycket tillfredsställande att andelen barn och
ungdomar som inte återkommer efter avslutad insats har ökat
Åtgärderna mot hemlöshet uppvisar goda resultat
Arbetet med prioriteringar för det lokala näringslivsarbetet möts
av uppskattning från företagens sida
Genom ett systematiskt trygghetsarbete får vi en tryggare
stadsdel.

Arbetet har bedrivits med stor effektivitet. Det har inneburit att
dessa goda resultat och många därtill har kunnat göra med en
budget i fortsatt balans. Även för detta vill vi tacka förvaltningen.
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§3
Möjlighet att hyra öppna förskolans lokaler
Inlämnat medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
FAR 2020/11

Beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda ett
medborgarförslag från Kristoffer Roxbergh om möjligheten att hyra
öppna förskolans lokaler.
Sammanfattning av ärendet
Kristoffer Roxbergh har lämnat in ett medborgarförslag om
möjligheten att hyra öppna förskolans lokaler.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
utreda förslaget och återkomma till nämnden med ett förslag till
svar vid ett kommande sammanträde.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2020/11-4 (Godkänd - R 1) möjligt att hyra öppna
förskolor - anmälan av medborgarförslag
 FAR 2020/11-3 medborgarförslag för publicering
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§4
Bättre organisation på Mötesplats Fagersjö
Svar på medborgarförslag
FAR 2019/448

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på ett medborgarförslag från Lennart Persson om en bättre
organisation på Mötesplats Fagersjö.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Lennart Persson att
stadsdelsnämnden bör se över organisationen vid Mötesplats
Fagersjö. Som skäl anger han att det är många verksamheter som
ryms i lokalerna och att det inte finns någon ansvarig man kan
vända sig till.
Förvaltningen bedömer att samtliga verksamheter och dess besökare
har möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med ansvariga
för verksamheterna. Det är även lätt att lämna synpunkter och
påverka verksamhetens utbud. För att möta förslagsställarens
önskemål kommer Mötesplats Fagersjö att anslå vilka verksamheter
som finns i lokalerna, vid vilka tider och hur man når ansvariga. En
gång per år kommer alla besökare att bjudas in till ett husråd, där vi
diskuterar önskemål och synpunkter på mötesplatsens utveckling.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/448-7 (Godkänd - R 2) Bättre organistation på
Mötesplats Fagersjö
 FAR 2019/448-1.1 medborgarförslag (2/2)
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§5
Utred möjligheten att en lokalt förankrad aktör får
ansvara för driften av Mötesplats Fagersjö
Svar på medborgarförslag
FAR 2019/493

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på ett medborgarförslag från Cilla Hedberg om att utreda
möjligheten att en lokalt förankrad aktör får ansvara för driften av
Mötesplats Fagersjö.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Cilla Hedberg att stadsdelsnämnden
utreder möjligheten att en lokalt förankrad aktör får ansvara för
driften av Mötesplats Fagersjö, exempelvis med stöd av Folkets Hus
och Parker.
Förvaltningen har inventerat hur intresset ser ut från lokala
föreningar och aktörer. Förvaltningen gör bedömningen att det i
dagsläget inte finns en lokal aktör som kan ansvara för hela driften
och ansvara för verksamhetens utveckling. Vi stödjer dock gärna
lokala initiativ till att ha öppen social verksamhet några kvällar i
veckan. Förvaltningen lämnar gärna vidare ansvaret om en aktör
anmäler intresse för att ta ett helhetsansvar.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/493-8 (Godkänd - R 1) Utred drift i lokal regi av
Mötesplats Fagersjö
 FAR 2019/493-1 Utred möjligheten att en lokalt förankrad
aktör får ansvara för driften av Mötesplats Fagersjö
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§6
Komplettera skejtparken i parkleken Nybygget i
Gubbängen med en miniramp
Svar på medborgarförslag
FAR 2019/474

Beslut
Stadsdelsnämnden avslår ett medborgarförslag från Fredrik Moberg
om att komplettera skejtparken i parkleken Nybygget i Gubbängen
med en miniramp.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Fredrik Moberg att skejtparken i
parkleken Nybygget kompletteras med en miniramp lämplig för
nybörjare.
Förvaltningen anser att förslaget i sig är bra och välgrundat. Vidare
ser förvaltningen det som positivt att skejtparken har blivit en
mötesplats för skejtboardåkare från hela söderort och skulle gärna
vilja bidra till att utveckla den trenden. Skateparken används flitigt
av både tjejer och killar och i de kurser som parkleken har anordnat
har en stor andel tjejer deltagit.
Förvaltningens utredning av ärendet visar dock tyvärr att det inte
finns förutsättningar för att anlägga en miniramp i parkleken.
Framför allt handlar det om att det saknas en tillräckligt platt yta,
med tillräcklig säkerhetsmarginal till bil- och gångvägar, som
samtidigt inte används av andra funktioner i parkleken.
Utöver de tekniska begränsningarna så finns redan en liten ramp
specifikt utformad för nybörjare inbyggd i den sydvästra delen av
skejtparken. Dessutom skulle en miniramp kosta 200 000-300 000
kronor vilket är svårt att motivera för en anläggning som staden så
sent som 2017 har investerat 20 miljoner kronor i.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/474-7 (Godkänd - R 2) Komplettera skejtparken i
parkleken Nybygget - medborgarförslag
 FAR 2019/474-1 Komplettera skateparken i parkleken
Nybygget i Gubbängen med en miniramp
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FAR 2019/474-1.1 Medborgarförslag skateramp i parkleken
Nybygget (2/2)
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§7
Anlägg en hundrastgård med agilityhinder i Hökarängen
Svar på medborgarförslag
FAR 2019/492

Beslut
Stadsdelsnämnden avslår ett medborgarförslag från Helene Halldin
om att anlägga en hundrastgård med agilityhinder i Hökarängen.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Helene Halldin att en hundrastgård
med agilityhinder och natur för fri lek ska placeras i Hökarängen.
Hallin menar att den hundrastgård som finns i Gubbängen inte
räcker till och att det ofta blir trångt. Föreslagen möjlig plats är
området bakom Hauptvägen mot Örbyleden som idag är
hundrastområde.
I stadsdelsområdet finns sex hundrastgårdar. Hundägare i
Hökarängen har beroende på var i stadsdelen de bor mindre än 1
kilometer till tre av dessa. Förvaltningen är positiv till
hundrastgårdar och ser både trygghets och hälsovinster i dem.
Samtidigt finns delar av stadsdelsområdet som inte har tillgång till
hundrastgårdar. Vi gör därför bedömningen att eventuella
nyinvesteringar i hundrastgårdar behöver prioriteras till andra
platser inom stadsdelsområdet. En hundrastgård kostar mellan
200 000 – 500 000 kronor beroende på storlek, utformning och
markförhållanden.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/492-8 (Godkänd - R 2) Anlägg hundrastgård i
Hökarängen - medborgarförslag
 FAR 2019/492-1 Anlägg en hundrastgård med agilityhinder
eller annan aktivitet i Hökarängen
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§8
Stora parkinvesteringar åren 2021-2023
FAR 2019/662

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till stora
parkinvesteringsprojekt åren 2021-2023 och överlämnar förslaget
till trafiknämnden.
Sammanfattning av ärendet
Budgeten för stadens parkinvesteringar är delad i två olika poster:
medel som fördelas enligt en fördelningsnyckel och
investeringsmedel för stora parkinvesteringsprojekt, som
stadsdelsnämnderna årligen ansöker hos kommunstyrelsen om i
treårsbudgeten. Redan i januari ska stadsdelsnämnderna lämna
förslag på investeringsprojekt till trafiknämnden, som bereder
frågan för kommunstyrelsens räkning.
Förvaltningen föreslår Farsta strandpark, Aktivitetspark Farstaängen
och entréplatser till Majroskogen som stora investeringsprojekt
under perioden 2021-2023. De två förstnämnda är projekt som
redan pågår.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/662-1 (Godkänd - R 1) Stora parkinvesteringar
2021-2023 - Tjut
 FAR 2019/662-2 Bilaga 1 Farsta strandpark
 FAR 2019/662-3 Bilaga 2 Aktivitetspark Farstaängen
 FAR 2019/662-4 Bilaga 3 Majroskogen
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§9
Medborgarundersökningen 2019
FAR 2019/615

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av stadens
medborgarundersökning 2019.
Sammanfattning av ärendet
Stadens årliga medborgarundersökning har skickats ut till ett
slumpmässigt urval av invånare fördelat över de 14
stadsdelsområdena. Svarsfrekvensen för staden som helhet var 43
procent, fyra procentenheter lägre än året innan. Farstas svarsandel
har minskat med två procentenheter jämfört med 2018, från 48 till
46 procent. I Farsta var 43 procent av de svarande män och 57
procent kvinnor.
Frågorna om det egna stadsdelsområdet visar på en positiv trend när
det gäller utbudet av kultur och möjligheten att påverka beslut.
Påtagligt är att nöjdheten med kulturutbudet ökar märkbart snabbare
än stadens snitt, ungefär 20 procentenheter över en treårsperiod,
dock från låga nivåer. Samtidigt syns en negativ trend för städning,
vinterväghållning och trygghet. Denna trend följer snittet för staden
som helhet och är inte utmärkande för Farsta i sig.
Viktigt att lyfta är de tydliga skillnaderna mellan kvinnors och mäns
nöjdhet i stadsdelsnämndsområdet, i synnerhet i frågor som rör
trygghet och säkerhet samt delaktighet och synpunktshantering där
kvinnorna är klart otryggare och mindre nöjda med möjligheten att
vara delaktiga.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/615-3 (Godkänd - R 1) Medborgarundersökning
2019 Farsta
 FAR 2019/615-1.2 SV: Info SLK KS2019/21 Resultat
Medborgarundersökningen 2019 (3/3)

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 2/2020
Sida 15 (37)
2020-01-30

§ 10
Plan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och ecigaretter år 2020
FAR 2019/660

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens plan för tillsyn
av försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter i
Farsta stadsdelsområde år 2020.
2. Nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att vid behov
fatta beslut om revidering av planen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter
ansvarar kommunerna och Polismyndigheten för tillsynen av
försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter. Sedan flera år har
stadsdelsnämnderna ansvaret för tillsynen.
Under 2019 förändrades lagstiftningen om försäljning av tobak. För
att sälja tobak måste företagare efter lagändringen begära tillstånd.
Socialnämnden ansvarar för denna tillståndsgivning. Vilken nämnd
som framöver ska ansvara för tillsyn av försäljning av tobak är dock
ännu oklart. Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag
att i samråd med bland annat stadsdelsnämnderna utreda och
tydliggöra ansvaret för tillsyn av försäljning av folköl och tobak.
Tills vidare ligger dock ansvaret på stadsdelsnämnderna.
Socialnämndens utredning kan eventuellt leda fram till att
fullmäktige beslutar om annan ansvarsfördelning. Förvaltningen
föreslår därför att nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att
besluta om revidering av planen.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/660-2 (Godkänd - R 1) Tillsyn folköl, tobak och
e-cigaretter - tjut
 FAR 2019/660-1 Tillsyn folköl, tobak och e-cigaretter bilaga
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§ 11
Nämndens kontroll av tillstånd för konsulentverksamhet
och stödboende för barn och unga 16-20 år
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg
FAR 2019/507

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
yttrande till Inspektionen för vård och omsorg om nämndens
kontroll av tillstånd för konsulentverksamhet och stödboende för
barn och unga 16-20 år.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskar vilka
konsulentverksamheter och stödboenden som stadsdelsnämnden
haft barn och unga placerade på under perioden 1 oktober 2018 – 30
september 2019. IVO granskar även om nämnden kontrollerar om
dessa konsulentverksamheter och stödboende har tillstånd från IVO
att bedriva verksamhet.
Förvaltningen använder sig vid placeringar av Stockholm stads
vårdgivarkatalog över centralt upphandlande och kontrollerade
konsulentverksamheter och stödboenden. Stockholms socialnämnd
ansvarar för innehållet i katalogen och att den hålls aktuell. De
verksamheter som inte har tillstånd är inte möjliga att välja.
I de fall där upphandlade boenden inte accepterar att ta emot ett
barn eller en ungdom som behöver placeras, och förvaltningen
därför tvingas gå utanför katalogen, kontrollerar berörd enhet att
entreprenören har tillstånd från IVO att bedriva verksamhet.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/507-7 (Godkänd - R 1) Svar till Inspektionen för
vård och omsorg om konsulentverksamheter
 FAR 2019/507-1 IVO granskar socialnämndernas kontroll av
tillstånd för konsulentverksamhet och stödboende barn och
unga 16-20 år
 FAR 2019/507-2.1 Kopia av Svar till Inspektionen för vård
och omsorg om konsulentverksamheter

Farsta stadsdelsnämnd
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FAR 2019/507-6 Begäran om yttrande- komplettering

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 2/2020
Sida 19 (37)
2020-01-30

§ 12
Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens
individ- och familjeomsorg
Yttrande till Stadsrevisionen
FAR 2019/603

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
yttrande över Stadsrevisionens projektrapport Systematiskt
kvalitetsarbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (nr
4/2019).
Sammanfattning av ärendet
Stadsrevisionen har genomfört en granskning för att bedöma om de
fyra stadsdelsnämnderna Bromma, Farsta, Kungsholmen och
Spånga-Tensta bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete enligt
Socialstyrelsens föreskrifter inom socialtjänstens individ- och
familjeomsorg, myndighetsutövning barn och unga. I sin
projektrapport lyfter revisionen fram behov av olika
förbättringsåtgärder. För Farstas del gäller det bland annat att
förvaltningen behöver säkerställa en fungerande och komplett
avvikelsehantering och systematiskt genomförda egenkontroller
samt årligen redovisa en dokumenterad analys av verksamhetens
kvalitet för nämnden.
Förvaltningens enhet för barn och ungdom har i samråd med
kvalitetsstrateg sammanställt planerade åtgärder för att säkerställa
att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrifter.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/603-2 (Godkänd - R 1) Revisionsrapport om
systematiskt kvalitetsarbete barn och ungdom
 FAR 2019/603-1.3 Missiv för yttrande samt Projektrapport
nr 4/2019, Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
(4/4)
 FAR 2019/603-1.2 Missiv för yttrande samt Projektrapport
nr 4/2019, Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
(3/4)

Farsta stadsdelsnämnd
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§ 13
Strategi för att minska risken för att barn, unga och unga
vuxna dras in i kriminalitet
Svar på remiss från kommunstyrelsen
FAR 2019/516

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av förslag till strategi för att minska risken för att
barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige i budget 2019 har
socialnämnden i samarbete med kommunstyrelsen tagit fram en
strategi för hur staden kan minska risken för att barn, unga och unga
vuxna dras in i kriminalitet. Förslaget innehåller fyra prioriterade
utgångspunkter samt föreslagna metoder och arbetssätt.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och inväntar beslut
från kommunfullmäktige för att kunna förbereda samhandling och
fördjupa arbetet enligt strategin.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/516-2 (Godkänd - R 1) Svar på remiss strategi för
att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i
kriminalitet
 FAR 2019/516-1.1 Strategi för att minska risken för att barn,
unga och unga vuxna dras in i kriminalitet
 FAR 2019/516-1.2 Bilaga - Stockholms stads strategi för att
minska risken för att barn unga och unga vuxna dras in i
kriminalitet
 FAR 2019/516-1.3 Tjänsteutlåtande - Strategi för att minska
risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet

Farsta stadsdelsnämnd
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§ 14
Objekt- och anhöriganställningar inom ledsagar- och
avlösarservice – en modell för att begränsa möjligheterna
till att ha anhöriga som anställda
Svar på remiss från kommunstyrelsen
FAR 2019/514

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av förslag till objekt- och anhöriganställningar
inom ledsagar- och avlösarservice – en modell för att begränsa
möjligheterna till att ha anhöriga som anställda.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunfullmäktige har socialnämnden inom
området stöd och service till personer med funktionsnedsättning
utarbetat ett förslag till modell för att begränsa möjligheterna att ha
anhöriga som anställda inom ledsagar- och avlösarservice.
Modellen syftar till att kvalitetssäkra insatserna ledsagning och
avlösning och skapa bättre förutsättningar för att insatserna utförs
på ett rättssäkert sätt. Brukarperspektivet beaktas genom att den
enskildes synpunkter tydligare kan fångas upp och krav på
kompetens i utförandet säkerställer att syftet med insatsen uppnås.
Socialnämnden föreslår att anställning av anhörig endast ska
godkännas om synnerliga skäl föreligger. Inga begränsningar
föreslås gällande objektanställningar, det vill säga vid de situationer
då den objektanställde inte är anhörig.
Förvaltningen ställer sig positiv till den föreslagna modellen att
begränsa anhöriganställningar. Den skulle bidra till ökad
rättssäkerhet och borga för ökad likställighet inom staden. I linje
med förslag till nya riktlinjer bör den föreslagna modellen även
inkludera personlig assistans enligt LSS.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/514-2 (Godkänd - R 1) Objekt- och
anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice

Farsta stadsdelsnämnd
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FAR 2019/514-1.1 Objekt- och anhöriganställningar inom
ledsagar- och avlösarservice En modell för att begränsa
möjligheterna till att ha anhöriga som anställda
FAR 2019/514-1.2 Bilaga - Objekt- och anhöriganställningar
inom ledsagar- och avlösarservice En modell för att begränsa
möjligheterna till att ha anhöriga som anställda
FAR 2019/514-1.3 Tjänsteutlåtande - Objekt- och
anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice En
modell för att begränsa möjligheterna till att ha anhöriga som
anställda

Farsta stadsdelsnämnd
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§ 15
Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen
FAR 2019/604

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av förslag till Miljöprogram för Stockholm 2020–
2023.
Sammanfattning av ärendet
I budget för 2019 fick miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag av
kommunfullmäktige att revidera Stockholms stads miljöprogram.
Förslaget till Miljöprogram 2020–2023 fokuserar på de områden
som har störst miljöutmaningar – hållbar energianvändning,
transporter, klimatanpassning, kemikalieutsläpp, god vattenstatus,
biologisk mångfald och resurseffektiva kretslopp. Arbetet med att
nå miljömålen kräver samverkan med omvärlden och
teknikutveckling.
Stockholm ska vara världsledande och inta rollen som en
internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet.
Parisavtalets målsättningar ska förverkligas och målen för Agenda
2030 har vägts in i programmet.
Förvaltningen är positiv till förändringarna som föreslås och det är
bra att programmets fokus ligger på klimatförändringar och
resurshushållning. Miljöprogrammet är omfattande och om det ska
bli en produkt som används aktivt av stadens verksamheter anser
förvaltningen att det är nödvändigt att en kortversion tas fram.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Leif Söderström (SD)
Stadsdelsnämnden har mottagit Miljöprogram för Stockholm 20202023 på remiss.

Farsta stadsdelsnämnd
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Sverigedemokraterna anser en god närmiljö vara av största vikt för
att garantera stockholmarna en god livskvalité och möjligheter till
rekreation.
Vi sverigedemokrater anser även att de satsningar som görs ska vara
så kostnadseffektiva som möjligt för att maximera värdet i varje
spenderad skattekrona. Med anledning av detta ser vi negativt på
dyra och verkningslösa åtgärder, i synnerhet inom den egna
organisationen, som knappt påverkar på marginalen. En avsevärt
mer kostnadseffektiv åtgärd är internationella klimatinvesteringar i
länder som inte kommit lika långt i sitt arbete som Stockholm och
Sverige.
Sverigedemokraterna delar ambitionen om att den egna
organisationen bör eftersträva att bli klimatneutral, men vill
understryka vikten av ett helhetsperspektiv för att inte i utbyte
försumma stockholmarnas behov på andra områden.
Vi anser att politiken bör ha en pragmatisk hållning till de
samhällsproblem vi ser för att undvika att nya uppstår.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/604-2 (Godkänd - R 1) Miljöprogram för
Stockholm 2020-2023
 FAR 2019/604-1.2 Kopia av godkänt tjänsteutlåtande: KS
2019/1040 Tjänsteutlåtande
 FAR 2019/604-1.1 KS 2019/1040 Bilaga 1

Farsta stadsdelsnämnd
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§ 16
Klimathandlingsplan 2020–2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen
FAR 2019/605

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av förslag till Klimathandlingsplan 2020–2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har bestämt att stadens Strategi för ett
fossilbränslefritt Stockholm 2040 ska revideras. Det förslag som nu
har utarbetats, och samtidigt föreslås byta namn till
Klimathandlingsplan, syftar till att precisera stadens arbete för att
uppnå klimatmålen i Miljöprogram för Stockholm 2020–2023. De
två långsiktiga målen är ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm
2040 och att staden är en fossilfri organisation 2030.
Förvaltningen ser positivt på ambitionerna och de åtgärder som
föreslås. Staden ska bidra till att förverkliga Parisavtalets
intentioner, vilket är en god föresats.
Handlingsplanen föreslår tre åtgärder där stadsdelsnämnder ges
genomförandeansvar. Förvaltningen hade gärna sett fler konkreta
åtgärder och uppdrag till stadsdelsnämnder.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Leif Söderström (SD)
Stadsdelsnämnden har mottagit Klimathandlingsplan 2020-2023 på
remiss.
Sverigedemokraterna instämmer om att Stockholm bör vara ett
föredöme gällande klimatarbetet och skapandet av en hållbar
utveckling. Vi vill dock understryka att åtgärder kopplat till detta
arbete bör analyseras med utgångspunkt i sin kostnadseffektivitet
och påverkan på stockholmarnas vardag.

Farsta stadsdelsnämnd
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Vi anser att klimatinsatser bör göras där de har störst effekt per
satsad krona, vilket innebär att internationella klimatinvesteringar
som minskar utsläppen från de största utsläppsländerna bör
prioriteras. Att genomföra dyra lokala, men i praktiken
verkningslösa klimatinsatser när mer kostnadseffektiva alternativ
står till buds är inte att ta ansvar skattebetalarnas pengar eller den
globala miljön.
Sverigedemokraterna vill se en klimatpolitik baserad på
kostnadseffektivitet med respekt för miljön och verkliga behov.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/605-2 (Godkänd - R 1) Klimathandlingsplan
2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm
2040
 FAR 2019/605-1.2 Kopia av godkänt tjänsteutlåtande: KS
2019/1041 Tjänsteutlåtande
 FAR 2019/605-1.1 KS 2019/1041 Bilaga 1

Farsta stadsdelsnämnd
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§ 17
Detaljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 m fl vid
södra delen av Gamla Tyresövägen i Skarpnäcks Gård
Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden
FAR 2019/618

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av förslag till detaljplan för fastigheten Skarpnäcks
Gård 1:1 m fl vid södra delen av Gamla Tyresövägen i Skarpnäcks
Gård.
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för
ett område vid södra delen av Gamla Tyresövägen i Skarpnäcks
Gård. Planen syftar till att bygga cirka 480 lägenheter, förskola och
lokaler för service. Större delen av planområdet ingår i Skarpnäcks
stadsdelsområde.
Det nordvästra hörnet av planförslaget består av parkmark och
tillhör Farsta stadsdelsområde. Flertalet träd på parkytan kommer
att fällas då en stor vattenledning ska flyttas från Gamla
Tyresövägens östra sida till Gråhundsvägen för att möjliggöra
planerad bebyggelse. Förvaltningen föreslår att nya träd planteras
på parkytan eller exempelvis på gräsytan som gränsar till
Skarpnäcks koloniträdgårdsförenings område vid Vinthundsvägen.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/618-4 (Godkänd - R 2) Detaljplan för fastigheten
Skarpnäcks Gård 1:1 m fl
 FAR 2019/618-3 Skarpnäcks gård - Planbeskrivning
 FAR 2019/618-2 Skarpnäcks gård - Plankarta

Farsta stadsdelsnämnd
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§ 18
Stärkt tidigt stöd i samverkan – ytterstaden 2017-2019
Delrapport från socialnämnden
FAR 2019/546

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger socialnämndens delrapport Stärkt tidigt
stöd i samverkan – ytterstaden 2017-2019 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sju stadsdelsnämnder i ytterstaden, inklusive Farsta, omfattas av det
fyraåriga projektet Stärkt tidigt stöd i samverkan som finansieras av
stadens sociala investeringsfond. Projektets syfte är att etablera ett
förebyggande föräldraskapsstöd.
Socialnämnden har lämnat en delrapport som beskriver det
pågående arbetet i projektet. Socialnämnden bedömer att berörda
stadsdelsnämnder har lyckats etablera ett förebyggande
föräldraskapsstöd i linje med projektplanen. En viktig utmaning
som kvarstår att lösa är att säkerställa den långsiktiga finansieringen
av föräldraskapsstödet.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/546-2 (Godkänd - R 1) Redovisning av
Delrapport Stärkt tidigt stöd i samverkan - i ytterstaden
2017-2019
 FAR 2019/546-1.2 VB: Beslut § 16 socialnämndens
sammanträde 22 oktober 2019 (3/5)
 FAR 2019/546-1.3 VB: Beslut § 16 socialnämndens
sammanträde 22 oktober 2019 (4/5)
 FAR 2019/546-1.4 VB: Beslut § 16 socialnämndens
sammanträde 22 oktober 2019 (5/5)

Farsta stadsdelsnämnd
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§ 19
Järnvägsplanehandlingar för utbyggd depå i Högdalen
Anmälan av kommunstyrelsens remissvar till Region
Stockholm
FAR 2019/582

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger till handlingarna anmälan av
kommunstyrelsens beslut om stadsgemensamt svar på remiss från
Region Stockholm av järnvägsplanehandlingar för utbyggd depå i
Högdalen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen för utbyggd tunnelbana vid Region Stockholm
(tidigare landstinget) har bett Stockholms stad med fler att yttra sig
över järnvägsplan för utbyggd depå i Högdalen. Kommunstyrelsen
beslutade den 18 december 2019 om ett svar utifrån det
gemensamma tjänsteutlåtande som har utarbetats av berörda
fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningarna Farsta och EnskedeÅrsta-Vantör samt stadsledningskontoret.
Kommunstyrelsen konstaterar att det är mycket viktigt att ett
genomförandeavtal snarast tas fram mellan staden och regionen för
att reglera gemensamma frågor inför genomförandet. Det är också
viktigt att ett sådant avtal finns på plats innan järnvägsplanen vinner
laga kraft. Kommunstyrelsen har flera önskemål om förtydliganden
och preciseringar och anser också att kopplingarna mellan
planbeskrivningen, miljökonsekvensbeskrivningen och PM om
kulturmiljö och landskap fortfarande är något otydliga och bör
förtydligas. Det är även viktigt att byggskedet planeras utifrån ett
trygghets-, tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv avseende
allmänhetens användning av publika ytor och rekreationsområden.
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 FAR 2019/582-7 (Godkänd - R 1) remiss högdalendepå anmälan av svar
 FAR 2019/582-4 Remiss om utbyggd depå i Högdalen beslut kommunstyrelsen

Farsta stadsdelsnämnd






Protokoll nr 2/2020
Sida 31 (37)
2020-01-30

FAR 2019/582-3.2 Godkänt gemensamt tjänsteutlåtande för
vidare hantering - KS 2019/1639 Underrättelse om
granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggd depå i
Högdalen (3/3)
FAR 2019/582-5 Remiss om utbyggd depå i Högdalen promemoria till kommunstyrelsen
FAR 2019/582-6 Remiss om utbyggd depå i Högdalen promemoria bilaga

Farsta stadsdelsnämnd
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§ 20
Protokoll från pensionärsrådet den 20 januari 2020
FAR 2020/4

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från pensionärsrådets
sammanträde den 20 januari 2020 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
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§ 21
Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor den 20
januari 2020
FAR 2020/5

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från funktionshinderrådets
sammanträde den 20 januari 2020 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
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§ 22
Protokoll från miljörådet den 18 november 2019
FAR 2019/272

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från miljörådets sammanträde
den 18 november 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 2019/272-8 Protokoll miljörådet 191118

Farsta stadsdelsnämnd
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§ 23
Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga
anmälningsärenden
FAR 2019/648

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. 2019-09-20 och 2019-11-18: Överenskommelse med
utbildningsförvaltningen avseende tillgång till och stöd för
kompetenskartläggning via KOLL, inklusive fullmakt för
tecknande av samverkans- och personuppgiftsbiträdesavtal.
Dnr FAR 2019/647.
2. 2019-12-17: Förlängning av ramavtal om vattenprovtagning i
plaskdammar. (Enligt ramavtal 2.2.2-25/2017.)

3. 2020-01-10: Ändrad vidaredelegering inom området
funktionsnedsättning – boende med särskild service och
omvårdnadsboende. Dnr FAR 2020/015.
(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.)

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 2019/648-1 Sammanställning stadsdelsdirektörens
beslut och övriga anmälningsärenden 200130

Farsta stadsdelsnämnd
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§ 24
Nämndens frågor och information från förvaltningen
Vid förra sammanträdet frågade Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet hur många som har fått heltidstjänster inom
förvaltningens arbetsområden under 2019. Förvaltningschef Kerstin
Sandström svarade att 399 heltidstjänster och 94 deltidstjänster
rekryterades under året. Totalt har förvaltningen 1 439
månadsanställda. Av dessa arbetar 84 procent heltid.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade inför dagens
sammanträde lämnat in följande fråga: ”Den 27 augusti 2019 hade
stadsdelsnämnden en informationskväll med företrädare för
Arbetsmiljöverket. De framhöll då bland annat att vi som
fritidspolitiker bör hålla oss informerade när det gäller arbetsmiljön
inom de verksamheter som vi fattar beslut om. Inom Stockholms
kommun används numera Kommunernas Informationssystem
Arbetsmiljö, KIA. I KIA ska arbetsskador, tillbud samt andra
oönskade händelser anmälas. Vi önskar därför till en kommande
nämnd få information om hur KIA används i Farsta samt en kortare
rapport om hur många arbetsskador, tillbud samt andra oönskade
händelser som anmälts under 2019.” Förvaltningschefen lovade
återkomma i frågan.
Nämndens ordförande, Lars Jilmstad, gjorde följande inlägg:


Vänner i nämnden och i vår förvaltning. Som många av er känner
till har jag under ett antal månader både varit ordförande i denna
viktiga nämnd och ledamot av riksdagen. Så länge
riksdagsuppdraget såg ut att vara av tämligen kort varaktighet
valde jag att ha kvar mitt nämnduppdrag. Omständigheterna gör
att jag nu kommer ha mitt riksdagsuppdrag under hela
mandatperioden. Då tycker jag inte att jag med gott samvete och
med kvalitet i arbetet kan ha kvar båda uppdragen. Det skulle,
som jag ser det, vara att devalvera båda uppdragen.



Jag väljer därför att lämna mitt uppdrag som ledamot och som
ordförande i stadsdelsnämnden. I morgon kommer jag att lämna
in min begäran om entledigande. Sannolikt kommer såväl den,
som frågan om ny ledamot och ordförande tas upp vid nästa
kommunfullmäktige. Jag kommer att kvarstå som ordförande till
dess eller till det datum som KF bestämmer.



Tiden i denna stadsdelsnämnd har varit fantastisk. Trots att jag
vid det här laget har suttit i tio år har det hela tiden varit både
spännande och lärorikt. Det känns bra att ha upplevt både att vara
i styrande majoritet och att ha varit i energisk opposition.
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Att vara ordförande i en kommunal nämnd som handlar om
förhållanden i det område där jag själv, och alla ni andra, bor
känns särskilt ansvarsfullt. Då vill man göra sitt bästa. Därför
lämnar jag nu för att ge plats åt någon som med full kraft kan
fortsätta arbetet med att göra fantastiska Farsta ännu bättre.



Slutligen vill jag tacka vår stadsdelsdirektör och alla hennes
medarbetare för det skickliga och hängivna arbetet för Farsta. Ett
särskilt tack till vår nämndsekreterare som med ständigt gott
humör lotsat mig genom kommunallagens och
sammanträdessituationernas många labyrinter.

