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§ 1 Godkännande av föredragningslistan
BESLUT
Med ett tillägg av ny punkt rubricerad Fritidsverksamheter under sommaren fastställer
stadsdelsnämnden den av ordföranden föreslagna föredragningslistan för sammanträdet. Den
nya punkten behandlas som punkt 7 och efterföljande punkter numreras om.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

28 MAJ 2020
SIDA 4

BESLUTSÄRENDEN
§ 2 Skydd över barnvagnsparkeringen vid Odlarängens öppna förskola i Tallkrogen
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden bifaller ett medborgarförslag från Lisa Löfgren om skydd över
barnvagnsparkeringen vid Odlarängens öppna förskola i Tallkrogen.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Lisa Löfgren att någon form av tak sätts upp utanför
Odlarängens öppna förskola i Tallkrogen för att skydda barnvagnar mot regn och snö. Idag
står vagnarna helt oskyddade.
Förvaltningen instämmer i att barnvagnarna behöver ett skydd mot nederbörd. Vi föreslår att
ett regnskydd placeras i så nära anslutning som möjligt till öppna förskolans entré.
Förvaltningen föreslår att åtgärden finansieras inom 2020 års budget.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-04-27.
Dnr FAR 2029/579
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 3 Hur arbetar stadsdelsförvaltningen för att minska spridning av covid-19 i
hemtjänsten och på äldreboenden?
Svar på skrivelse från S och V
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på en skrivelse från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om hur stadsdelsförvaltningen arbetar för att minska
spridning av covid-19 i hemtjänsten och på äldreboenden.
Ärendet
I en skrivelse till stadsdelsnämnden frågar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hur
förvaltningen arbetar för att minska spridningen av sjukdomen covid-19 i hemtjänsten och på
äldreboenden.
För att minska smittspridning följer vi de rutiner som kommer från Folkhälsomyndigheten
och Region Stockholm. Det handlar om basala hygienrutiner och att använda
skyddsutrustning enligt givna rutiner. Beredskapsplaner har tagits fram av staden som gäller
för hälso- och sjukvård vid misstanke om eller bekräftat fall av covid-19 i särskilda boenden
för äldre och för hemtjänst.
På våra vård- och omsorgsboenden bedrivs kohortvård vid bekräftad eller misstänkt smitta,
vilket innebär att smittade vårdas avskilt från andra boende och av särskilt avdelad personal.
Inom hemtjänsten har särskilda förstärkningsteam startat som enbart arbetar med brukare
med konstaterad eller misstänkt smitta.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-25.
Dnr FAR 2020/210
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 4 Lokal samverkansöverenskommelse mellan Farsta stadsdelsförvaltning,
Farsta-Vantör lokalpolisområde och utbildningsförvaltningen
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av den lokala
samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltningen, lokalpolisområde FarstaVantör och utbildningsförvaltningen.
Ärendet
Stockholms stad och polisregion Stockholm har sedan ett antal år skrivit en gemensam
överenskommelse som förtydligar och förankrar hur samverkan ska ske mellan parterna.
Syftet är att ”…skapa förutsättningar för att stärka det gemensamma brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet”. I överenskommelsen ingår att respektive stadsdelsförvaltning
och lokalpolisområde tecknar en lokal samverkansöverenskommelse med tillhörande
lägesbild och åtgärdsplan.
Farsta stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Farsta-Vantör har under 2020 uppdaterat
den lokala samverkansöverenskommelsen. Nytt är att utbildningsförvaltningen nu ingår som
en aktiv och undertecknande part. De fokusområden som prioriteras i Farsta är:
1. Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
2. Unga i risk för kriminalitet
3. Särskilt utsatta brottsoffer
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-04-24.
Dnr FAR 2020/105
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 5 Stadsdelsnämndens sammanträde den 17 juni hålls inte öppet för
allmänheten
BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar, med hänvisning till fortsatt samhällsspridning av coronaviruset
och sjukdomen covid-19, att även nämndens sammanträde den 17 juni 2020 hålls inom
stängda dörrar.
Ärendet
Med anledning av samhällsspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 beslutade
stadsdelsnämndens ordförande att nämndens sammanträde den 16 april inte skulle vara öppet
för allmänheten. Nämnden beslutade sedan att även sammanträdet den 28 maj skulle hållas
inom stängda dörrar.
Läget när det gäller covid-19 är fortsatt allvarligt i samhället och Folkhälsomyndigheten har
inte ändrat sina rekommendationer när det gäller allas ansvar att minimera risken för
smittspridning. Förvaltningen föreslår därför, efter samråd med ordföranden, att nämnden
beslutar att även nämndsammanträdet den 17 juni hålls inom stängda dörrar. Förslaget
innebär, liksom nämndens och ordförandens tidigare beslut, en tillfällig återgång till
bestämmelsen i 6 kap. 25 § kommunallagen att en nämnds sammanträden ska hållas inom
stängda dörrar.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-05.
Dnr FAR 2020/252
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M) och Peter Öberg (L) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag. I detta instämde Leif Söderström (SD).
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.
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)
Stadsdelsnämnden beslutar, med hänvisning till fortsatt samhällsspridning av coronaviruset
och sjukdomen covid-19, att även nämndens sammanträde den 17 juni 2020 hålls inom
stängda dörrar.
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att webbsända nämndens sammanträde den
17 juni 2020.
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Med anledning av samhällsspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 beslutade
stadsdelsnämndens ordförande att nämndens sammanträde den 16 april inte skulle vara öppet
för allmänheten. Nämnden beslutade sedan att även sammanträdet den 28 maj skulle hållas
inom stängda dörrar.
Läget när det gäller covid-19 är fortsatt allvarligt i samhället och Folkhälsomyndigheten har
inte ändrat sina rekommendationer när det gäller allas ansvar att minimera risken för
smittspridning. Förvaltningen föreslår därför, efter samråd med ordföranden, att nämnden
beslutar att även nämndsammanträdet den 17 juni hålls inom stängda dörrar. Förslaget
innebär, liksom nämndens och ordförandens tidigare beslut, en tillfällig återgång till
bestämmelsen i 6 kap. 25 § kommunallagen att en nämnds sammanträden ska hållas inom
stängda dörrar.
Avseende att webbsända stadsdelsnämnden sammanträde så har Älvsjö stadsdelsnämnd
utrett möjligheten till webbsändning. Utredningen visar att möjlighet finns att webbsända
även med beslut att mötet hålls bakom stängda dörrar.
2020-05-13 beslutade ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd, i samråd med vice ordförande, att
nästa sammanträde i Älvsjö stadsdelsnämnd kommer att webbsändas. Se Dnr ÄLV
2020/174.
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§ 6 Tertialrapport 1 år 2020
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2020.
2. Nämnden begär budgetjustering om 7,7 mnkr för uppstartskostnader i samband med
övergången till den ombyggda delen av Edö vård- och omsorgsboende.
3. Nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr avseende investeringsmedel för
trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 4.
4. Nämnden reviderar handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt bilaga 3.
5. Omedelbar justering.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-12.
Dnr FAR 2020/212
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M) och Peter Öberg (L) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag. I detta instämde Leif Söderström (SD).
Kjell Backman m fl (S) yrkade att nämnden skulle delvis bifalla förvaltningens förslag och
lade därutöver fram ett eget förslag – se Reservation nedan.
Marre Mayr m fl (V) yrkade att nämnden skulle delvis 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.
Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
Reservation
Kjell Backman m fl (S)
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2020.
2. Nämnden begär budgetjustering om 7,7 mnkr för uppstartskostnader i samband med
övergången till den ombyggda delen av Edö vård- och omsorgsboende.
3. Nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr avseende investeringsmedel för
trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 4.
4. Nämnden reviderar handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt bilaga 3
5. Nämnden begär en utökad budgetram, en budgetförstärkning om 25,1 mnkr för att
kompensera för den löne- och prisutveckling som stadsdelen haft och kommer att få
under 2020. Detta för att våra insatser inom Individ- och Familjeomsorg, Förskola,
Äldreomsorg, Omsorg om funktionshindrade samt inom Barn, Kultur och Fritid ska
motsvara de behov som finns för våra cirka 60 000 invånare.
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6. Omedelbar justering.
Samt därutöver vill vi anföra:
Corona-pandemin har drastiskt förändrat vårt samhälle. Under det första tertialet av 2020 har
stadsdelsnämnden ännu mer än vanligt fått en central roll i att ge trygghet, säkerhet och en
bra välfärd till alla invånare. Vår personal har med sina arbetsinsatser gjort enastående
insatser för att alla ska kunna ta sig igenom krisen med hälsa och säkerhet. De förtjänar de
bästa förutsättningar för detta arbete. Något som staden inte alltid lyckats ge dem. Politiken
måste nu riktas in på det.
Tertialrapporten för januari till april år 2020 ska redovisa för hur och i vilken omfattning
nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål, det ekonomiska utfallet, samt en
prognos för helåret.
Rapporten redogör för hur förvaltningen arbetar med de uppdrag de fått i budget och det är
glädjande att se hur vår verksamhet, trots de ekonomiska förutsättningar den blågröna
majoriteten ålagt dem, gör sitt bästa för att kunna leverera en välfärd av hög kvalitet till
stadens invånare.
De förutsättningar de får i en budget som prioriterar lägre skatt framför välfärd märks nu i
verksamheterna. När kommunfullmäktiges borgerliga majoritet efter valet 2018 beslutade
om en lägre skattesats lovade de att skola och omsorg inte skulle drabbas. Inte heller
ambitionerna för bostadsbyggande och infrastruktur skulle påverkas. Men nu ser vi
uppenbara risker att dessa löften inte kommer hållas för år 2020.
Trots att hela världen under de för rapporten aktuella månaderna befunnit sig i en pandemi,
som ger direkta effekter på stadens alla verksamheter, bedöms stadens mål till stora delar
uppfyllas. Detta är särskilt anmärkningsvärt när det kommer till äldreomsorgen, som
drabbats hårt under just de aktuella månaderna. Att målet ”I Stockholm har äldre en tillvaro
som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande” anses som helt uppfyllt är
därför förvånande. Nämnden bör inte anse målet som uppfyllt.
Under pandemin har personalfrågan rätteligen blivit högaktuell. Personalkontinuiteten har
visat sig vara avgörande även i denna krissituation. Den orimligt höga andelen timanställda
inom äldreomsorgen måste minska. Även ur smittskyddssynpunkt är detta avgörande.
Besluten av den politiska majoriteten att ta bort stadens mål för att minska tidsbegränsade
anställningar har visat sig vara direkt kontraproduktiva.
Överhuvudtaget är personalpolitiken en fråga som de blågröna med all önskvärd tydlighet
visat att de inte gärna tar i, något som nu visar sig i sjunkande AMI och bedömningar av Bra
arbetsgivare. Det är dock mycket angeläget att större fokus läggs på personalens
arbetsvillkor. Vi stod redan innan pandemin inför en stor utmaning med
kompetensförsörjningen i staden och har lagt ett antal förslag för att förbättra bland annat
arbetsvillkoren i staden, vilka inte hörsammats.
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Att vara chef inom omsorgen är ett tungt ansvar, där många redan innan pandemin haft en
oerhört stor arbetsbörda. Det visar sig tydligt nu i stadsdelarna där personalen är utarbetad
och där chefer måste hyras in för att klara den uppkomna situationen. Chefernas situation
måste förbättras och deras förutsättningar behöver ändras för att ge dem möjlighet att klara
sina uppdrag.
Bra arbetsvillkor och fasta anställningar är inte bara nyckelfaktorer när det gäller att kunna
rekrytera utan också för att behålla medarbetares kompetens. En hög personalkontinuitet i
verksamheterna bidrar i stor grad till att staden ska kunna bibehålla och utveckla en hög
kvalitet i välfärden. Vi måste skapa förutsättningar för dem som redan arbetar inom vård och
omsorg att vilja, orka och kunna arbeta kvar. Otrygga anställningar kommer varken leda till
ett hållbart arbetsliv eller en högre kvalitet för den enskilde. Inte heller kommer de innebära
att fler att lockas till att vilja arbeta med vård och omsorg.
Grundbemanningen behöver öka, för att minska användningen av timanställningar, för att
höja kvaliteten och för att förbättra arbetsmiljön. Vi vill även se fler bemanningsenheter,
med fastanställda heltidsvikarier som ska kunna täcka upp då ordinarie personal är
frånvarande, vilket kommer att underlätta kompetensutveckling och minska den
administrativa bördan med att ringa in och introducera ny personal i verksamheten. Vi ser nu
hur staden överanställer personal och inrättat personalpooler. Det är ett arbete som behöver
fortsätta även efter att just denna kris är över.
Vi noterar avslutningsvis att det funnits flera förslag för att stärka välfärden genom ökade
anslag till skola, förskola och äldreomsorg men att dessa avvisats av kommunfullmäktiges
borgerliga majoritet. Vi beklagar det och hoppas att sådana budgetbeslut kan fattas i bred
politisk enighet inom kort. Äldreomsorgen och förskolan är inte överbudgeterade i
Stockholm. Våra anställda förtjänar bättre förutsättningar – både avseende
anställningsvillkor och sett till bemanning.
Vi står inför en global konjunkturnedgång som kommer drabba även vår stad och vår
stadsdel. Ska vi lyckas begränsa effekterna av denna är det angeläget att staden nu,
tillsammans med stat och region, höjer ambitionerna för utbildnings- och
arbetsmarknadspolitiken så att arbetslösheten blir så låg som möjligt. Som en del av detta
mål behöver också staden öka insatserna för att stödja näringsliv och tillväxt i vår stad.
Antalet bidragssökande familjer kommer med all sannolikhet att öka ytterligare under resten
av året med tanke på att Stockholm har en stor andel tidsbegränsade anställningar i
tjänstesektorn och hälften av rikets alla varsel och en tredjedel av alla permitteringar drabbar
stockholmare.
Med anledning av pågående pandemi har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras år 2020, vilket är något vi ställer oss frågande till.
Reservation
Marre Mayr m fl (V)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

28 MAJ 2020
SIDA 12

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2020.
2. Nämnden begär budgetjustering om 7,7 mnkr för uppstartskostnader i samband med
övergången till den ombyggda delen av Edö vård- och omsorgsboende.
3. Nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr avseende investeringsmedel för
trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 4.
4. Nämnden reviderar handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt bilaga 3
5. Nämnden begär en utökad budgetram, en budgetförstärkning om 46,1 mnkr för att
säkerställa en fullständig kompensation för den löne- och prisutveckling samt de ökade
lokalkostnader som stadsdelen haft och kommer att få under 2020.
Detta medger även att våra insatser inom Individ- och Familjeomsorg, Förskola,
Äldreomsorg, Omsorg om funktionshindrade samt inom Barn, Kultur och Fritid kommer
att motsvara de behov som finns för våra cirka 60 000 invånare.
Men även att vår förvaltning och alla våra medarbetare kommer att ha tillräckliga
ekonomiska och personella resurser för att klara de merkostnader som krävs för att
effektivt kunna hantera den utmaning som Covid-19 innebär för främst våra kommunala
vård- och omsorgsboenden samt vår kommunala hemtjänst.
6. Omedelbar justering.
Särskilt uttalande
Leif Söderström (SD)
Sverigedemokraterna vill tacka förvaltningen och dess medarbetare för ett gediget arbete,
som till synes outtröttligt och under svåra förhållanden, löst mängder med akuta och
trängande problem för att upprätthålla verksamheten och till och med utöka viss kapacitet.
Att några områden får stå tillbaka till förmån för prioritering av resurser till krishanteringen
är helt naturligt i en situation som denna och agerandet visar på god krisinsikt av ett
kompetent ledarskap.
Tertialrapport 1 ger en bra beskrivning om vilka utmaningar förvaltningen tvingats hantera.
Analyserna ger ett vederhäftigt intryck och borgar för att i de fall uppsatta mål inte kommer
att nås är ändå problembilden identifierad.
Vi vill dock komplettera med några synpunkter gällande KF:s mål 1.1 samt 1.2
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är
kort.
Arbetslösheten och bördan för försörjningsstöd ökar alltmer i stadsdelarna och den höga
arbetslösheten i flera av stadens förorter är sedan länge permanent.
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Under Coronakrisen har det rapporterats om omfattande brister i svenska språket hos
omsorgspersonal. Detta har på flera olika sätt indirekt medfört fara för brukarna inom
äldreomsorgen då hanteringen av Coronasmittan brustit.
Sverigedemokraterna har upprepade gånger framfört krav på att personal inom vård och
omsorg förutom gedigen yrkeskunskap, ska ha god kunskap i svenska språket såväl verbalt
som skriftligt. Det är en förutsättning för att kunna kommunicera begripligt med brukarna
samt förstå instruktioner för rutiner, utrustning och mediciner.
Användningen av äldreomsorgen som en arbetsmarknadsåtgärd där personal med brister i
såväl utbildning som språk arbetar på korttidsbasis skapar en grundläggande otrygghet hos
såväl utförare som brukare. Detta är ett systemfel som måste åtgärdas för att höja trygghet
och kvalitén i äldreomsorgen och kunna nå inriktningsmålen.
1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.
Förutom den tilltagande brottsligheten direkt riktad mot äldre har Coronakrisen blottlagt ett
flertal grundläggande brister gällande tillgång till skydds- och vårdmaterial samt sakkunskap
och rutiner för en säker äldreomsorg avseende smittspridning.
Redan i slutet av mars 2020 befarades det att var tredje äldreboende i Stockholm fått in
Coronasmitta på sina boenden. Trots detta så gjordes inga smittester på personalen. De
kunde därför ovetandes föra smittan vidare mellan olika äldreboenden med dokumenterat
tragiska konsekvenser som följd.
Att grundläggande hygienartiklar som tvål saknades på vissa äldreboenden visar på allvarliga
brister i planering och krisberedskap.
Bristen på skyddsutrustning för vårdpersonal resulterade i att myndigheter ändrade
rekommendationerna för användandet av bland annat munskydd vid hemtjänstens besök hos
brukarna. Detta orsakade kraftiga protester hos personalen som med risk för egen hälsa
tvingades välja mellan att riskera sitt arbete eller själva smittas.
Vårdrutiner, personalens utbildning, personalens anställningsvillkor samt lagerhållning av
skyddsmaterial är områden som akut måste ses över för att säkerställa att den senaste tidens
brister inom äldreomsorgen aldrig återupprepas.
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§ 7 Fritidsverksamheter under sommaren
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämndens nästa sammanträde den 17 juni
utreda och presentera ett förslag om utökade öppettider samt fler öppna fritidsgårdar och
parklekar, om möjligt.
Ärendet
Utgångspunkten till ärendet är en skrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om
sommaröppna parklekar och fritidsgårdar och att skjuta upp stängningen av Fagerlid – se §
13 i detta protokoll.
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M), vice ordförande Marre Mayr m fl (V), Kjell Backman
m fl (S), Peter Öberg (L) och Leif Söderström (SD) yrkade att nämnden skulle uppdra åt
förvaltningen att till nämndens nästa sammanträde den 17 juni utreda och presentera ett
förslag om utökade öppettider samt fler öppna fritidsgårdar och parklekar, om möjligt.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förslag från Moderaterna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna,
Liberalerna och Sverigedemokraterna.
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REMISSER OCH YTTRANDEN
§ 8 Äldre med psykisk ohälsa
Yttrande till Stadsrevisionen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över
Stadsrevisionens projektrapport Äldre med psykisk ohälsa (nr 3/2020).
Ärendet
Stadsrevisionen har genomfört en granskning för att bedöma om äldrenämnden och de tre
stadsdelsnämnderna Enskede-ÅrstaVantör, Farsta och Södermalm bedriver ett
ändamålsenligt arbete med att förebygga och uppmärksamma psykisk ohälsa bland personer
som är 65 år eller äldre. I sin projektrapport lyfter revisionen fram behov av olika
förbättringsåtgärder. För Farstas del gäller det bland annat att förvaltningen behöver utveckla
och samordna planeringen, uppföljningen och analysen av det förebyggande arbetet riktat till
målgruppen.
Förvaltningen har sammanställt planerade åtgärder som säkerställer att arbetet med att
förebygga och uppmärksamma psykisk ohälsa hos målgruppen sker i enlighet med
lagstiftning, stadens budget och stadens riktlinjer för äldreomsorg.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-04-03.
Dnr FAR 2020/188
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 9 Motion S om att införa ett modernare system för förskoleavgiften
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av en
motion från Karin Lekberg, Socialdemokraterna, om att införa ett modernare system för
förskoleavgiften.
Ärendet
Karin Lekberg, Socialdemokraterna, tar i en motion till kommunfullmäktige upp behovet av
ett modernare system för förskoleavgiften. Lekberg föreslår att utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ett system som syftar till att den vårdnadshavare
som får fakturan inte ska behöva agera kronofogde avseende den andra vårdnadshavarens
obetalda förskoleavgifter.
Förvaltningen anser att det kan finnas skäl att modernisera faktureringen av förskoleavgifter
för att öka jämställdheten, men det är en komplex fråga som kräver en ordentlig utredning.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-04-17.
Dnr FAR 2020/113
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M) och Peter Öberg (L) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag. I detta instämde Leif Söderström (SD).
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) yrkade att nämnden skulle föreslå
kommunfullmäktige att tillstyrka motionen – se Reservation nedan.
Beslutsgång
Karin Lekberg (S) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.
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)
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.
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§ 10 Motion V om kommungemensamt idrottsfastighetsbolag
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av en
motion från Clara Lindblom och Tobias Johansson, båda Vänsterpartiet, om ett
kommungemensamt idrottsfastighetsbolag.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Clara Lindblom och Tobias Johansson, båda
Vänsterpartiet, att kommunstyrelsen ska ta initiativ till att starta ett kommungemensamt
idrottsfastighetsbolag för att tillsammans med andra kommuner kunna bygga och förvalta
idrottsanläggningar. Motionärerna pekar på den stora bristen på anläggningar och de
konsekvenser det får i form av barn och ungdomar som inte kan idrotta i den utsträckning de
vill och mår bra av. Med ett gemensamt idrottsfastighetsbolag för länet skulle både planering
och finansiering kunna samordnas, vilket skulle ge bästa möjliga service för länets invånare.
Förvaltningen anser att det vore bra om det byggs fler idrottsanläggningar, både ur ett
folkhälsoperspektiv och eftersom idrottsrörelsen är en viktig del av civilsamhället. Om
motionärernas förslag kan åstadkomma detta så är förvaltningen positiv. Det föreslagna
samarbetet skulle även, som motionärerna skriver, kunna innebära fler anläggningar för
specialidrotter som har färre utövare. För nämndens pensionärsråd, som länge har drivit
frågan å många seniorers vägnar, skulle det till exempel betyda mycket om det anläggs en
hall för boulespel inomhus någonstans i närområdet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-04-06.
Dnr FAR 2020/107
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M) och Peter Öberg (L) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Kjell Backman m fl (S) yrkade att nämnden skulle föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka
motionen och lade därutöver fram en egen text – se Reservation nedan..
Marre Mayr m fl (V) yrkade att nämnden skulle föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka
motionen – se Reservation nedan. I detta instämde Leif Söderström (SD).
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
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Reservation
Kjell Backman m fl (S)
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen
Samt därutöver anför följande:
Vi vill gärna ha ett samarbete med andra kommuner för att få fler gemensamma
idrottsanläggningar. Men vi anser att det kan finnas fler alternativa former för planering,
finansiering och förvaltning än enbart den föreslagna bolagsformen. Andra
organisationsformer bör också utredas, som Kommunalförbund och Gemensam nämnd.
Reservation
Marre Mayr m fl (V) och Leif Söderström (SD)
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.
Särskilt uttalande
Leif Söderström (SD)
Sverigedemokraterna delar motionärernas bild av bristen på idrottsanläggningar i
Stockholmsområdet och är positivt inställd till förslag som kan möjliggöra att fler
anläggningar byggs och att befintliga anläggningar kan utnyttjas mer effektivt.
Om Vänsterpartiets motion leder till att kommuner samverkar för att lokalisering och
verksamhetsinriktning på nya anläggningar leder till ökad kommunöverskridande
tillgänglighet samt att bristen på idrottsspecifika anläggningar byggs bort, så stödjer
Sverigedemokraterna förslaget – dock krävs att ekonomisk effektivitet både ur bygg- och
drifthänseende kan påvisas.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
§ 11 Rapportering till IVO av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 1 år 2020
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger till handlingarna förvaltningens redovisning av rapporteringen till
Inspektionen för vård och omsorg för kvartal 1 år 2020 av ej verkställa gynnande beslut
enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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 första kvartalet 2020 har förvaltningen rapporterat två beslut om bostad enligt LSS
som inte har kunnat verkställas i tid, båda samma som förra kvartalet. I det ena fallet har
brukare tackat nej till erbjudanden, i det andra finns en lägenhet men inflyttningen har
fördröjts på grund av renovering. Två beslut har kunnat verkställas sedan förra
rapporteringstillfället.
För det första kvartalet har förvaltningen rapporterat fem ej verkställda gynnande beslut om
äldreboende enligt SoL, varav två är samma som förra kvartalet och tre är nya. Alla har
tackat nej till erbjudna platser.
Individ- och familjeomsorgen har lämnat fyra rapporter om ej verkställda gynnande beslut
om stödsamtal om våld i nära relationer. Att besluten inte har kunnat verkställas i tid beror
liksom förra kvartalet på att det inte har funnits lediga behandlare. Sju gynnande beslut har
nu kunnat verkställas.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-04-22.
Dnr FAR 2020/213
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 12 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga
anmälningsärenden
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens sammanställning över ärenden och beslut till
handlingarna.
Här redovisas normalt protokoll från nämndens pensionärsråd och råd för
funktionshinderfrågor. Båda råden ställde dock in sina respektive sammanträden den 18 maj
2020 med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av den
pågående coronapandemin.
Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden
Förvaltningen hade redovisat ärendena i en sammanställning daterad 2020-05-13.
Dnr FAR 2019/648
Stadsdelsdirektören har fattat följande beslut enligt nämndens delegering. Inom parentes
anges enligt vilken ärendegrupp i nämndens delegeringsförteckning eller vilket specifikt
nämnduppdrag som delegerade beslut har fattats.
1. 2020-03-13: Avtal med Nordea om Swish Företag för Mötesplats Fagersjö. Dnr FAR
2020/208.
2. 2020-03-19: Beslut om anbudsinfordran och upphandlingsdokument avseende
upphandling av inköp och distribution av dagligvaror till hemtjänsten. Dnr FAR 2020/71.
3. 2020-03-20: Ramavtal om pedagogiska bemanningstjänster 2020 för avtalsområde 2,
förskola, med People Productions Sweden AB, Pedagogpoolen i Sverige AB och
Bemannia AB. Dnr FAR 2020/133. (8:13)
4. 2020-04-02: Direktupphandling av städning av sjukvårdslokal (avser tillfällig lokal vid
Edö). FAR 2020/185. (8:12)
5. 2020-04-03: Avtal med Soleva Vårdkonsult AB om uppdrag som enhetschef vid tillfällig
sjukvårdslokal vid Edö. Dnr FAR 2020/201
6. 2020-04-03: Förlängning av separata avtal med Rengörare Näslund AB, ISKO AB, PMI
Clean AB, Städ- och maskincentralen i Stockholm AB och MIAB A om
lokalvårdstjänster till Farsta stadsdelsförvaltning. Dnr FAR 2020/110. (8:12)
7. 2020-04-09: Ändrad vidaredelegering inom områdena vuxen och socialpsykiatri samt
redaktionella ändringar i ärendegrupper. Dnr FAR 2020/202. (Enligt nämndbeslut 201806-14; dnr 1.1-255/2018.)
8. 2020-04-22: Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Tallkrogens Grannsamverkan (en
del av Tallkrogens trädgårdsstadsförening) om trygghet och trivsel i Tallkrogen med
omnejd. Dnr FAR 2020/68. (5:6)
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9. 2020-04-23: Genomförandebeslut om renovering av parkvägar i Svedmyra och
Hökarängen, enligt inriktningsbeslut i verksamhetsplan 2020. Dnr FAR 2020/227. (8:14)
10. 2020-04-23: Överenskommelse med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
(utförare) om tillagning och leverans av färdiglagad portionsförpackad mat och matlådor
till Farstas verksamheter inom äldreomsorgen respektive LSS daglig verksamhet. Dnr
FAR 2020/226. (8:12)
11. 2020-04-24: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid Skärholmens
stadsdelsförvaltning att för Farsta stadsdelsnämnds räkning genomföra upphandling av
ramavtal för byggledning av anläggningsentreprenader och parkinvesteringar. Dnr FAR
2020/233. (Även enligt 8:13)
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle lägga förvaltningens
sammanställning över ärenden och beslut till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
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ÖVRIGT
§ 13 Nämndens frågor och information från förvaltningen
Följande skrivelser lämnades in.
1. Sommaröppna parklekar och fritidsgårdar – skjut upp stängningen av Fagerlid
(bilaga 1)
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
2. Inventera mark utifrån möjligheten att utöka antalet kolonilotter i vår stadsdel (bilaga 2)
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V), med instämmande av Kristina Lutz m fl (M),
Peter Öberg (L) och Leif Söderström (SD)
3. Skrivelse till kommunstyrelsen om att driftsstoppen i Meetings Plus är ett
demokratiproblem (bilaga 3)
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V), med instämmande av Kristina Lutz m fl (M),
Peter Öberg (L) och Leif Söderström (SD)
BESLUT
Nämnden beslutade enligt följande.
1. Den första skrivelsen läggs till handlingarna. (Se även nämndens beslut vid § 7 i detta
protokoll om Fritidsverksamheter under sommaren.
2. Förvaltningen får i uppdrag att bereda den andra skrivelsen till ett kommande sammanträde.
3. Den tredje skrivelsen skickas till kommunstyrelsen

Inför sammanträdet hade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnat in följande frågor:
Fråga gällande psykisk ohälsa hos äldre
Av rapporten som behandlas under ärende 7 framgår att cirka 20 procent av alla äldre
personer lider av psykisk ohälsa. Nu med utbrottet av Covid-19 lever allt flera äldre
personer av förklarliga orsaker ett mycket mer isolerat liv med få sociala kontakter. Det
finns därmed flera skäl att anta att flera av våra äldre kan komma att drabbas av
depressioner och andra former av psykisk ohälsa.
Vi vet att våra medarbetare gör stora och viktiga insatser för de äldre som idag har och
vård – och omsorg på våra kommunala boenden och via vår hemtjänst. Men det finns en
stor grupp äldre i vår stadsdel som ännu inte har haft behov av och omfattats av vare sig
vård- och omsorg eller hemtjänst.
Har vår stadsdel idag de personella och ekonomiska resurser som krävs för att kunna
kontakta den ökande andel äldre som idag lever isolerat på grund av Covid-19 för att
säkerställa att även de kan få de stöd och insatser de behöver för att motverka
depressioner och andra former av psykisk ohälsa?
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Förvaltningschefen lämnade följande svar:
- Vi tar emot telefonsamtal varje dag, ca 10 per dag
- Vi ringer dagligen till 10 stycken som vi vet lider av ofrivillig ensamhet. Samtalen
har fokus på glädje. Hannes sjunger, läser från tidningen och läser dikter. Vänder
fokus från sjukdom, oro och elände. Mycket fin feedback. Känns meningsfullt.
- Vi förmedlar hjälp med matinköp i samarbete med Farsta församling. Totalt ca 30
hushåll
- Vi har lanserat en ny Facebook-sida
- Vi genomför enskilda promenader med folk som känner sig ensamma. Ca 4 per
vecka
- Vi förmedlar kontakt och uppmuntrar äldre att ringa varandra.
- Vi genomför konferenssamtal/grupptelefonsamtal varje vecka
På gång är
- Ferieungdomar sjunger utanför äldreboenden
- Kulturkatalog – tips om kultur att ta del av digitalt
- Tipspromenad vid Farsta gård
- Boka in Hannes för fiska vid Magelungen
Fråga om sommarjobb, ev förslag om jobb vid badplatser.
På grund av Corona så har sommarjobben halverats, dock har stadsdelsförvaltningen
gjort ett jättejobb med att ordna nya sommarjobb. Vår fråga är om förvaltningen kan
använda sommarjobbare till att bemanna våra badstränder i år, för att göra olika
aktiviteter? Vi tror att många blir hemma under sommaren och därför kan
sommarjobbare möta behovet av att aktivera våra ungdomar under den perioden. Finns
det någon möjlighet att genomföra detta förslag?
Förvaltningschefen svarade att det kan förvaltningen göra. Det finns redan sådana
tankar.
Hanteringen av coronapandemin
Vi har sedan förra sammanträdet i stadsdelsnämnden uppmärksammats på av invånare
att det i lokaltidningen Mitt i Söderort ibland publiceras statistisk från Region
Stockholm över hur många boende i olika stadsdelar samt länets kommuner som
konstaterats ha Covid-19 respektive avlidit av denna orsak. Det sprids just nu därför en
del olyckliga spekulationer om att samtliga dessa invånare som drabbats skulle vara
personer som vår lokala äldreomsorg har ansvaret för. Vi undrar därför:
1a) Hur många boende totalt inom Farsta stadsdelsområde har fram till förra veckan,
(vecka 21) som konstaterats att ha Covid-19?
Svar: 303 personer enligt Region Stockholm.
1b) Hur många av dessa har kommunal hemtjänst respektive bor på något av våra
kommunala VoB?
Svar: Någon sådan statistik finns inte.
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2a) Hur många boende totalt inom Farsta stadsdelsområde har fram till förra veckan
(vecka 21) avlidit i Covid-19?
Svar: 57 personer enligt Region Stockholm.
2b) Hur många boende inom Farsta stadsdelsområde som har haft kommunal hemtjänst
eller har bott på våra kommunala VoB har fram till förra veckan avlidit i Covid-19?
Svar: Vi vet inte om personer har avlidit på grund av covid-19 eller av andra orsaker.
Fagerlids parklek
Stämmer det att det planeras rivning av lokalerna i parkleken Fagerlid och hur har
dialogen med Hökarängens stadsdelsråd varit?
Förvaltningschefen svarade att de båda förrådsbyggnaderna som är i mycket dåligt skick
kommer att rivas av fastighetskontoret, som förvaltar byggnaderna. Parkleksbyggnaden
har förvaltningen inte använt på flera år och förvaltningen vet inte vad
fastighetskontoret planerar. Ordföranden har kontaktat både exploateringskontoret och
fastighetskontoret, och väntar svar de närmaste dagarna.
Hökarängsbadet
Kommer byggarbeten pausas (och i så fall från när) i anslutning till Hökarängsbadet
denna sommar? Just nu är platsen otrygg och trafikosäker med stora fordon o
transporter samt vissa sprängningar och antalet besökare kommer troligen, maa
pandemin, vara högre än någonsin.
Förvaltningschefen svarade att förvaltningen inte har hört något om att bygget skulle
pausas, men att man kan undersöka. Även ordföranden lovade undersöka.
Förvaltningschefen berättade att besiktningen av parkleken Måsen besiktigades idag och att
parken förhoppningsvis kan öppnas nästa vecka.
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