FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträde onsdag den 17 juni 2020
Konferenscentret på Storforsplan 36 i Farsta centrum, klockan 18.00 – 18.55
Ledamöter
Kristina Lutz (M), ordförande
Marre Mayr (V), vice ordförande
Lisbeth Crabo Ljungman (M)
Ann-Louise Ebérus (M)
Peter Öberg (L)
Lisa Carlbom (MP)
Kjell Backman (S)
Moa Sahlin (S)
Karin Lekberg (S)
Leif Söderström (SD)
Tjänstgörande ersättare
Olof Peterson för Arne Fredholm, båda (M)
Klas Wissman (M) för Malena Liedholm Ndounou (C)
Niklas Aurgrunn för Milla Eronen, båda (V)
Personalföreträdare
§§ 1-16: Charlotta Fristedt, ersättare TCO (Lärarförbundet).
Tjänstepersoner
§§ 1-17: Stadsdelsdirektör Kerstin Sandström, avdelningschef Sara Wrethed (ej § 17),
nämndsekreterare Pia Sundqvist.

Utses att justera

Kristina Lutz (M) och Marre Mayr (V)

Dag för justering

17 juni 2020

Sekreterare

Ordförande

Vice ordförande

Antal paragrafer: 17 varav paragraf nummer 17 gäller myndighetsutövning.
Antal sidor: 27 varav sida 27 gäller myndighetsutövning.

17 JUNI 2020

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17 JUNI 2020
SIDA 2

Innehåll
§ 1 Godkännande av föredragningslistan ............................................................................ 3

BESLUTSÄRENDEN ......................................................................................................... 4
§ 2 Rusta upp en grillplats och bygg en mysig uteplats på Farstanäset .............................. 4
§ 3 Anlägg en hundrastgård på Farstanäset ........................................................................ 5
§ 4 Rusta upp lekplatsen mellan Sunnemobacken och Värmlandsvägen i Farsta............... 6
§ 5 Resultat av undersökning av om kringboende skulle störas av ett bollplank på
fotbollsplanen mellan Dalbobranten och Sköndalsvägen i Sköndal .................................... 8
§ 6 Fritidsverksamheter under sommaren ......................................................................... 10
§ 7 Lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån ................................................... 12
§ 8 Delegeringar som gäller utreseförbud enligt LVU...................................................... 14
§ 9 Ekonomisk månadsrapport maj 2020 .......................................................................... 16

REMISSER OCH YTTRANDEN ..................................................................................... 17
§ 10 Årsrapport 2019 för Farsta stadsdelsnämnd.............................................................. 17
§ 11 Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10) ......... 19
§ 12 Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020-2025 .......................... 20
§ 13 Ansökan om serveringstillstånd för pizzerian Dirty Dough i Hökarängen ............... 21

ANMÄLNINGSÄRENDEN.............................................................................................. 22
§ 14 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2020 ..................................................................... 22
§ 15 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden ......... 23

ÖVRIGT ............................................................................................................................ 25
§ 16 Nämndens frågor och information från förvaltningen .............................................. 25

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17 JUNI 2020
SIDA 3

§ 1 Godkännande av föredragningslistan
BESLUT
Stadsdelsnämnden fastställer den av ordföranden föreslagna föredragningslistan för
sammanträdet.
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BESLUTSÄRENDEN
§ 2 Rusta upp en grillplats och bygg en mysig uteplats på Farstanäset
Anmälan av medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda ett medborgarförslag från Tomas
Wikström om att rusta upp en grillplats och bygga en mysig uteplats på Farstanäset.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Tomas Wikström att en grillplats på Farstanäset ska förses
med kullerstenar med kalkbruk som håller gruset på plats. Han föreslår även att det byggs en
mysig uteplats på grunden från ett omklädningsrum vid gamla Farstabadet, också det på
Farstanäset.
Wikström föreslår också att vaktstugan vid Farstanäsbron ska rustas upp och göras till en
fiskestuga. Stugan faller under fastighetsnämndens ansvar. Förvaltningen har därför
vidarebefordrat förslaget dit, och informerat förslagsställaren.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda de båda delar av
förslaget som faller under nämndens ansvar och återkomma med ett förslag till svar vid ett
senare sammanträde.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-22.
Dnr FAR 2020/270
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 Anlägg en hundrastgård på Farstanäset
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden avslår ett medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård på
Farstanäset.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att nämnden ska anlägga en hundrastgård på Farstanäset.
Förvaltningen ser hundrastgårdar som ett positivt inslag i stadsmiljön. Vi anser dock att
Farstanäset inte är en lämplig plats. Hundrastgårdar bör placeras inom ett rimligt avstånd
från bebyggelse för att kunna användas av så många som möjligt.
I stadsdelsområdet finns idag sex hundrastgårdar. Förvaltningen får kontinuerligt in en rad
förslag om hundrastgårdar på olika platser i stadsdelsområdet. Om det ska byggas ytterligare
en hundrastgård så bör en plats prioriteras i en stadsdel där det idag saknas eller är långt till
en hundrastgård.
Av dessa skäl föreslår förvaltningen att nämnden avslår medborgarförslaget.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-06.
Dnr FAR 2020/139
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 Rusta upp lekplatsen mellan Sunnemobacken och Värmlandsvägen i Farsta
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på ett
medborgarförslag från Peggy Fredlund om att rusta upp lekplatsen mellan Sunnemobacken
och Värmlandsvägen i Farsta.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Peggy Fredlund att lekplatsen som ligger mellan
Sunnemobacken och Värmlandsvägen i Farsta ska rustas upp. Fredlund menar att det är
många barn och förskolegrupper som besöker parken, att behovet av fler lekredskap är stort
och att vissa befintliga redskap börjar bli slitna.
Förvaltningen ser inte att det finns utrymme i budgeten för en investering i nya lekredskap
under det här året. När det gäller upprustning av existerande anläggningar så bedömer
förvaltningen att vissa delar, i huvudsak de som är anlagda 1999, är väl använda men fullt
funktionsdugliga. En lekplatsbesiktning har gjorts under året utan anmärkningar på brister i
säkerheten.
Förvaltningen bedömer att vi kan måla om bänkar och bord sommaren 2020 eller 2021.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14.
Dnr FAR 2020/56
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz 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) med ett ersättaryttrande.
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) yrkade att nämnden skulle avslå
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.
Reservation
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen
1. att lekplatsen mellan Sunnemobacken och Värmlandsvägen rustas upp och att medlen
för detta söks centralt
2. att en medborgardialog ska ligga till grund för vilka lekredskap som ska upprättas i
parken samt konstaterar därutöver:
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Farsta ska vara en stadsdel där barn skrattar. Förslagsställaren föreslår upprusning av
lekparken i det barnrika området mellan Sunnemobacken och Värmlandsvägen, som besöks
av förskolor, dagmammor och barnfamiljer i närområdet. Förslagsställaren menar att parken,
utöver en upprustning av befintlig lekutrustning från år 1999, är i behov av ny lekutrustning,
vilket vi ställer oss bakom. För oss är det viktigt att se till att de yngsta invånarna och deras
föräldrar har närhet till fina och innovativa lekplatser. Vi tycker att det är tråkigt att den
centralt satta budgeten inte medger uppdateringar större än ett lager färg på den eftersatta
lekparken ens vart tjugonde år. Vi vill vara en attraktiv och levande stadsdel för invånare i
alla åldrar!
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§ 5 Resultat av undersökning av om kringboende skulle störas av ett bollplank
på fotbollsplanen mellan Dalbobranten och Sköndalsvägen i Sköndal
Kompletterande svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.
Ärendet
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 oktober 2019 fick förvaltningen i uppdrag att
bereda ett medborgarförslag om att rusta upp fotbollsplanen mellan Dalbobranten och
Sköndalsvägen i Sköndal. I förslaget ingick en rad åtgärder där bollplank var det mest
prioriterade. I sitt positiva svar den 5 mars 2020 föreslog stadsdelsnämnden att förvaltningen
skulle undersöka om ett bollplank skulle uppfattas som ett störande inslag bland de
närboende.
Förvaltningens enkät till 127 hushåll har besvarats av 46 personer – en svarsfrekvens på 36
procent. Av dessa är 37 procent positiva och 63 procent negativa till ett bollplank på platsen.
Förvaltningen gör därför bedömningen att det inte är lämpligt att sätta upp ett bollplank på
planen när vi går vidare med den övriga upprustning som nämnden har fattat beslut om.
Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om vikten av barns möjligheter till lek och
idrott. Som en del av ärendet har andra platser inom 500 meters radie från bollplanen setts
över men vi konstaterar att samma problematik med buller och avstånd till närliggande
bebyggelse finns även på dessa platser.
I samband med enkäten har många olika förslag om parken lämnats in. Förvaltningen
planerar att genomföra en mindre medborgardialog och investering i platsen under 2021,
under förutsättning att nämnden kan avsätta tillräckliga investeringsmedel i
verksamhetsplanen 2021.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14.
Dnr FAR 2019/460
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M), Peter Öberg (L) och Lisa Carlbom (MP) yrkade att
nämnden skulle bordlägga ärendet. I detta instämde Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr
m fl (V).
Leif Söderström (SD) yrkade att nämnden skulle behandla ärendet idag – se Reservation
nedan.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förslag från Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
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Reservation
Leif Söderström (SD)
Till förmån för vårt förslag att nämnden skulle behandla ärendet idag, av respekt för utfallet
av den demokratiska process som förvaltningen har genomfört.
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§ 6 Fritidsverksamheter under sommaren
Återrapportering av uppdrag från stadsdelsnämnden den 28 maj 2020
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av åtgärder med anledning av
nämndens uppdrag till förvaltningen att utreda och presentera ett förslag om utökade
öppettider samt fler öppna fritidsgårdar och parklekar, om möjligt.
Ärendet
Vid stadsdelsnämndens förra sammanträde den 28 maj 2020 beslutade en enig nämnd att
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. Bakgrunden var en skrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som tog
upp behovet av öppna fritidsverksamheter i närmiljö med tanke på coronapandemin och
uppmaningar att semestra i hemmiljö och undvika kollektivtrafik.
För att lösa nämndens uppdrag har medarbetare inom enheten för Farsta fritid erbjudits att
återta beviljad semester och deltidsarbetande har erbjudits att gå upp till heltid. Farsta fritid
tar dessutom emot cirka 20 feriearbetande ungdomar. Sammantaget har detta möjliggjort en
relativt täckande planering. Verksamheten är öppen mest i början av sommarlovet och under
lovets sista vecka. Under de fyra första veckorna är sammanlagt 75 procent öppet.
Farstaängens parklek är öppen hela sommaren och Nybyggets parklek och fritidsgård är
öppen åtta av sommarlovets tio veckor. Justeringen av öppettider har också medfört att både
parklek och fritidsgården i Fagersjö håller öppet. Som minst håller en verksamhet öppet, men
det är bara under en vecka. Kostnaden beräknas till 35 000 kronor.
Nämndens verksamhet kompletteras av sommarlovsaktiviteter som arrangeras i samverkan
med föreningar och andra nämnder.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-06-01.
Dnr FAR 2020/290
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Vi är glada att nämnden lyssnat till vårt förslag om sommaröppna parklekar och fritidsgårdar
och vi förstår att det är svårt att göra en större förändring utan ekonomiska medel. Vi hade
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gärna sett att man tagit ett nytt beslut och skjutit fram stängningen av Fagerlid. Men vi är
samtidigt glada för den justering som gjorts i Fagersjö och Gubbängen och hoppas det kan
vara till glädje för barn och unga på de platserna.
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§ 7 Lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån
BESLUT
1. Farsta stadsdelsnämnd antar för sin del Lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och
Forsån – Fakta och åtgärdsbehov – enligt bilaga 1 och Lokalt åtgärdsprogram för
Magelungen och Forsån – Genomförandeplan – enligt bilaga 2 till det gemensamma
tjänsteutlåtandet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar för sin del att utredning, uppföljning och utvärdering av
Lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån ska ske enligt vad som anges i
tjänsteutlåtandet.
Ärendet
Enligt EU:s vattendirektiv ska samtliga vattenförekomster inom unionen skyddas och
återställas så att de uppnår god ekologisk och kemisk status. Statusen för en vattenförekomst
motsvarar det befintliga tillståndet i vattenmiljön. Bestämmelser om miljön i en
vattenförekomst benämns som miljökvalitetsnormer och ansvaret för att en
miljökvalitetsnorm följs åvilar kommuner och myndigheter.
Kommunfullmäktige har antagit en handlingsplan för god vattenstatus som visar hur staden
ska arbeta för att uppnå god status i stadens vattenförekomster till år 2021 eller senast till år
2027, beroende på vilka tidsundantag som har beslutats av vattenmyndigheten. En central del
i handlingsplanen är att lokala åtgärdsprogram ska tas fram för de 21 sjöar, vattendrag och
kustvatten som ligger helt eller delvis inom stadens gränser. De lokala åtgärdsprogrammen
utgör en konkretisering av handlingsplanen för god vattenstatus och behandlas av respektive
nämnd och bolag. Först ut är det lokala åtgärdsprogrammet för Magelungen och Forsån.
Ärendet hade redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-25 som är gemensamt för
Stockholm Vatten AB, miljöförvaltningen, exploateringskontoret, trafikkontoret,
stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, idrottsförvaltningen, Enskede-Årsta Vantörs
stadsdelsförvaltning och Farsta stadsdelsförvaltning. Ärendet behandlas under juni månad av
dessa förvaltningars beslutsfattande instanser.
Dnr FAR 2020/196
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (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)
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Sverigedemokraterna välkomnar de åtgärder som nu vidtages för att höja vattenkvalitén i
Magelungen och dess anslutningar.
Rent vatten är bokstavligen livsviktigt, en förutsättning för hälsa och välmående.
Magelungen är med sin närhet till förortsbebyggelsen en viktigt resurs som tillsammans med
gränsande parker erbjuder de omgivande stadsdelarnas invånare fina möjligheter till
fritidsverksamheter och rekreation.
Tidigare militär övningsverksamhet samt industriell aktivitet har medfört att miljöfarliga
ämnen spridits i omgivningarna, sanering av detta är nödvändigt.
Sverigedemokraterna kommer med stort intresse följa genomförandet och hoppas på
betydande revitalisering av miljön för vattenlevande djur och växter.
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§ 8 Delegeringar som gäller utreseförbud enligt LVU
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 37 § KL till sociala delegationen rätten att fatta
beslut om
− ansökan hos förvaltningsrätt om utreseförbud enligt 31 b § LVU
− prövning av om utreseförbud ska upphöra enligt 31 c § 1 st LVU
− upphörande av utreseförbud enligt 31 c § 2 st LVU
− tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § 1 st LVU
− för viss resa tillfälligt undantag från utreseförbud enligt 31 i § LV
2. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 31 d § 2 st LVU ledamöterna Arne Fredholm (M),
Kjell Backman (S), Ann-Louise Ebérus (M), Peter Öberg (L) och Marre Mayr (V) med
rätten att under återstoden av år 2020 fatta brådskande beslut om tillfälligt utreseförbud.
3. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 37 § KL till ledamöterna Arne Fredholm (M),
Kjell Backman (S), Ann-Louise Ebérus (M), Peter Öberg (L) och Marre Mayr (V) rätten
att under återstoden av år 2020 fatta beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud
enligt 31 g § LVU.
4. Beslut som fattas enligt punkt 1 ovan anmäls till nämnden i sociala delegationens
protokoll. Beslut som fattas enligt punkt 2 och 3 ovan anmäls till sociala delegationen,
vars protokoll anmäls till stadsdelsnämnden.
5. Under förutsättning att nämnden beslutar enligt punkt 1-3 ovan görs tillägg i nämndens
delegeringsförteckning enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.
Ärendet
Den 27 maj 2020 fattade riksdagen beslut som möjliggör utreseförbud för att skydda barn
från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Den nya
bestämmelsen återfinns i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och
träder i kraft den 1 juli.
De nya lagrummen i LVU innebär att stadsdelsnämnden behöver ta ställning till vilken
instans som ska fatta beslut när ett ärende blir aktuellt. Förvaltningen föreslår att nämnden
beslutar om delegeringar och förordnanden enligt ovan.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-06-10.
Dnr FAR 2020/309
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M), Kjell Backman m fl (S), Marre Mayr m fl (V), Peter
Öberg (L) och Lisa Carlbom (MP) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Leif Söderström (SD) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram
ett eget förslag – se Reservation nedan.
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Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Reservation
Leif Söderström (SD)
1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut
2. Att beslut som gäller utreseförbud enligt LVU fattas av Farsta stadsdelsnämnd
Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna välkomnar att riksdagen fattat beslut som möjliggör utreseförbud för
de barn som riskerar barnäktenskap eller könsstympning i syfte att förhindra det. Det är ett
verktyg som vi anser kan komma till stor nytta för att skydda sårbara barn.
Vi anser dock inte att dessa beslut bör delegeras till utskott och forum där samtliga partier
inte kan vara med och forma besluten. Det är vår bestämda uppfattning att samtliga partier
ska kunna påverka de beslut som direkt och indirekt fattas av nämnden. Av denna anledning
väljer vi att yrka på att beslutsfattandet förläggs till ett sådant forum där en så stor del av
medborgarna som möjligt finns representerade.
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§ 9 Ekonomisk månadsrapport maj 2020
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 2020.
Ärendet
Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans. De ekonomiska
konsekvenserna av den pågående coronapandemin är omfattande, vilket innebär att det är
svårare än vanligt att göra en tillförlitlig prognos. De ekonomiska konsekvenserna är inte
enbart negativa, varför verksamheten sammantaget förväntas redovisa en budget i balans.
Prognosen förutsätter att nämnden får kostnadstäckning för etableringen av de särskilda
vårdplatserna och korttidsboendet.
Förvaltningen kommer att få drygt 10 miljoner kronor i ersättning från staten i form av
sjuklöneersättning, vilken kommer att användas för att täcka kostnader relaterade till den
ökade sjukfrånvaron under pandemin. Överskott prognostiseras inom nämnd- och
förvaltningsadministration samt förskoleverksamhet. Underskott prognostiseras inom
individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning och fritidsverksamhet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-06 -10.
Dnr FAR 2020/9
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M), Peter Öberg (L) och Lisa Carlbom (MP) 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 godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 2020 samt
konstaterar;
att Farsta stadsdel i likhet med de flesta andra stadsdelar skulle få något bättre ekonomiska
förutsättningar om staden centralt tar bort alla effektiviseringskrav inne äldreomsorgen samt
avvecklar alla otrygga anställningar och timanställningar inom all omsorg av barn,
funktionshindrade och äldre.
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REMISSER OCH YTTRANDEN
§ 10 Årsrapport 2019 för Farsta stadsdelsnämnd
Yttrande till Stadsrevisionen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över
Stadsrevisionens årsrapport 2019 för Farsta stadsdelsnämnd.
Ärendet
Stadsrevisionen har granskat nämndens verksamhet under 2019 och är i huvudsak positiv till
arbetet som utförts. Verksamheten bedöms i allt väsentligt ha bedrivits på ett ändamålsenligt
och ekonomisk tillfredställande sätt. Vissa brister konstateras inom några områden och där
lämnar Stadsrevisionen rekommendationer. Det gäller bland annat det systematiska
kvalitetsarbetet inom socialtjänsten, arbetet med att förebygga och uppmärksamma psykisk
ohälsa hos äldre, kontrollen av nämndens delegeringar och nämndens följsamhet till
dataskyddsförordningen (GDPR).
Förvaltningen kommenterar i tjänsteutlåtandet Stadsrevisionens synpunkter och redovisar
vad som har gjorts och görs för att avhjälpa bristerna.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-04-02.
Dnr FAR 2020/178
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M), Peter Öberg (L) och Lisa Carlbom (MP) 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 överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över
Stadsrevisionens årsrapport 2019 för Farsta stadsdelsnämnd samt anför därutöver;
att samtliga medarbetare ute i verksamheterna och i den centrala administrationen har under
de senaste ett och ett halvt åren på grund av skattesänkningen, hårda effektiviseringskrav och
därmed ytterligare begränsade resurser under 2019 och även nu under Covid-19-pandemin
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arbetat hårt och självuppoffrande för att ge alla invånare i Farstas samtliga stadsdelar en bra
vardagsvälfärd till barn, unga, funktionshindrade och äldre samt deras anhöriga.
att den centrala majoriteten i stadshuset därför inte enbart ska nöja sig med att tacka alla
medarbetare, utan även tar bort alla effektiviseringskrav inne äldreomsorgen samt avvecklar
alla otrygga anställningar och timanställningar inom all omsorg av barn, funktionshindrade
och äldre.
att samtlig personal ska få möjlighet till en välförtjänt semester under den stundande
sommaren.
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§ 11 Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10).
Ärendet
Regeringen har tillsatt en särskild utredare som har haft i uppdrag att föreslå hur
övergödningen av kustvatten, sjöar och vattendrag effektivt kan minskas genom stärkt lokalt
åtgärdsarbete. De förslag som nu har presenterats rör i huvudsak nya etappmål i
miljömålssystemet, samordning av lokalt åtgärdsarbete, åtgärder för att stärka lokalt
åtgärdsarbete, en stärkt finansiering och uppföljning samt vidare utredningsbehov.
Förvaltningen konstaterar att utredarens förslag endast i liten omfattning är frågor som
nämnden ansvarar för. Det är dock väsentligt att god status kan uppnås i vattenförekomster
och förvaltningen ställer sig därför positiv till föreslagna åtgärder.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-19.
Dnr FAR 2020/242
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 Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020-2025
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
förslag till Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020-2025.
Ärendet
Socialnämnden har utarbetat ett förslag till nytt program för att motverka hemlöshet för åren
2020-2025. Programmet föreslår förhållningssätt, insatser och verktyg som stadens
socialtjänst kan använda för att förebygga hemlöshet, möta den akuta hemlösheten och stödja
den enskilde till egen bostad.
Förvaltningen ser gärna en central satsning på det nya programmets införande. Förvaltningen
arbetar redan i hög utsträckning i linje med de föreslagna arbetssätten och åtgärderna, men
ser behov av ett utökat stöd från socialnämnden för att kunna leva upp till helheten.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-04-30.
Dnr FAR 2020/170
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (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)
Trots att det i det antagna programmet för att motverka hemlöshet finns ett tydligt mål om att
antalet hemlösa i Stockholms stad ska minska så ligger antalet kvar på en konstant nivå.
Antalet kvinnor som lever i hemlöshet ökar, vilket är oroande eftersom kvinnor är extra
utsatta i denna situation.
Vi instämmer i förvaltningens synpunkt att arbetet mot hemlöshet ska vara i ständig
utveckling, men vill understryka att än mer måste göras för att målen i programmet ska
uppnås.
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§ 13 Ansökan om serveringstillstånd för pizzerian Dirty Dough i Hökarängen
Svar på remiss från socialnämnden
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
ansökan om serveringstillstånd för pizzerian Dirty Dough i Hökarängen.
Ärendet
Pizzerian Dirty Dough i Hökarängen har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd.
Ansökan gäller fullständiga rättigheter med en serveringstid i restaurang alla veckodagar
klockan 11.00 – 23.00.
Förvaltningen föreslår att serveringstillståndet beviljas från tidigast klockan 17.00 på
vardagar med tanke på tryggheten för barn i närområdet. I övrigt har förvaltningen inga
invändningar mot ansökan.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-06-04.
Dnr FAR 2020/298
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
§ 14 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2020
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger anmälan av deltagarna i Kvalitetsutmärkelsen år 2020 till
handlingarna.
Ärendet
Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma framgångsrik
verksamhetsutveckling. Att delta innebär för de flesta ett stort steg framåt i
utvecklingsarbetet. Det ger en genomlysning av verksamheten och skapar engagemang bland
medarbetarna.
Bidragen bedöms av examinatorer i de fem tävlingsklasserna Förskola, Skola, Äldreomsorg,
Socialtjänst och stöd till personer med funktionsnedsättning samt Andra verksamheter, som
exempelvis kan vara administration, stadens bolag och tekniska verksamheter.
Farsta stadsdelsnämnd tävlar i år med fyra bidrag. Avdelningen för förskola deltar dels med
förskoleenheten Farsta Fagersjö, dels med ledning och förskolestöd, som tävlar i klassen
Andra verksamheter. Avdelningen för individ- och familjeomsorg deltar med de två
enheterna arbete, integration och bistånd samt familjestöd.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger anmälan av deltagarna i
Kvalitetsutmärkelsen år 2020 till handlingarna
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-19.
Dnr FAR 2020/271
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 15 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger nedanstående protokoll samt förvaltningens sammanställning över
ärenden och beslut till handlingarna.
Ärendet
Miljörådets protokoll den 18 maj 2020
Här redovisas normalt protokoll från nämndens pensionärsråd och råd för
funktionshinderfrågor. Båda råden ställde dock in sina respektive sammanträden den 8 juni
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 2020-06-05.
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. 2020-03-18: Svar på miljöförvaltningens kontorsremiss av förslag till reviderad lokalt
åtgärdsprogram för Magelungen–Forsån. Dnr FAR 2020/142.
2. 2020-05-14: Beslut om utlämnande av allmän handling. Dnr FAR 2020/175.
3. 2020-05-14: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid trafikkontoret att genomföra
upphandling av ramavtal för konsulttjänster inom landskapsarkitektur år 2021. Dnr FAR
2020/274. (Även enligt 8:13)
4. 2020-05-18: Beslut om tillförordnad stadsdelsdirektör och ombud att föra nämndens
talan – 20-24 maj 2020. Dnr FAR 2020/262. (Enligt nämndbeslut 2015-11-17 § 10; dnr
1.1-730/2015.)
5. 2020-05-18: Genomförandebeslut om nytt staket vid parkleken Odlarängen i Tallkrogen.
Dnr FAR 2020/259. (8:14)
6. 2020-05-26: Genomförandebeslut om renovering av trappor vid Muskotvägen i
Hökarängen. Dnr FAR 2020/278. (8:14)
7. 2020-05-27: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att
genomföra upphandling av transporter av färdig mat 2021. Dnr FAR 2020/293. (Även
enligt 8:13)
8. 2020-05-28: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att
genomföra upphandling av ramavtal för årlig service av spol- och diskdesinfektioner.
Dnr FAR 2020/294. (Även enligt 8:13)
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9. 2020-06-02: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning att genomföra upphandling av ramavtal för kostdatasystem till
äldreomsorgen och förskolan. Dnr FAR 2020/295. (Även enligt 8:13)
10. 2020-06-03: Redaktionella ändringar i delegeringsförteckningen. Dnr FAR 2020/297.
(Enligt nämndbeslut 2018-06-14; dnr 1.1-255/2018.)
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle lägga protokoll samt
förvaltningens sammanställning över ärenden och beslut till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
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ÖVRIGT
§ 16 Nämndens frågor och information från förvaltningen
Inför sammanträdet hade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmält följande frågor:
1) Vi skulle vilja ha en bild av hur hemlösheten ser ut i vår stadsdel Farsta? Har vi
siffror ser det ut för olika åldersgrupper som barnfamiljer och pensionärer är vi
intresserade av dessa med.
2) Det är viktigt att Farsta stadsdel är attraktiv arbetsgivare med en god personalpolitik.
I det menar vi att rätten till heltidsarbete är en viktig del. Under våren har stadsdelen
haft ett ökat personalbehov. Har befintlig personal som önskar mer arbetstid fått
möjlighet att få det?
3) Vad vi förstått kan det vara svårt med bemanningen av vårdpersonal just denna
sommar. Hur ser tillgången på sjuksköterskor inom äldreomsorgen i vår stadsdel ut
över sommaren?
4) Att både jobba med covid-19 sjuka och risk för smitta lär ta på krafterna både fysiskt
och psykiskt. Därför undrar vi hur man tar täckning för eventuell psykisk ohälsa hos
personalen i höst, om man tagit höjd för det och planerar någon/några särskilda
insatser?
5) Kan vi anta eller veta hur många som tackat nej till en äldreboendeplats under
Covid-19 tiden? Det finns två delar i detta, dels en kostnad för stadsdelen om en
boendeplats står tom och dels det mänskliga lidandet av att egentligen vara i behov
av en plats men inte våga ta den i anspråk. Finns det möjligheter att göra jämförelser
med föregående år och hur ser det ut i jämförelse med andra stadsdelar?
6) Utifrån att Simskolan ”Små grodorna” står omskrivet i stadsdelens digitala
Sommarlovsprogram så ställer vi följande frågor:
a) Finns det någon ansvarig person/företag bakom verksamheten som stadsdelen
gör reklam för?
b) Principiellt brukar ju inte stadsdelen göra reklam för enskilda personer/företag,
så varför gör vi det i detta fall?
c) Är Små Grodorna registrerade hos skatteverket?
Förvaltningen lämnade följande svar:
1) Inom äldreomsorg har vi en person som sökt vård- och omsorgsboende med
anledning av hemlöshet. Inom ekonomiskt bistånd har vi för närvarande cirka 30
hemlösa. 11 av dessa är barnfamiljer och övriga ensamstående i ålder 20-65 år. Inom
vuxenenheten finns 109 hemlösa personer varav 30 kvinnor och 79 män. En av dessa
är över 65 år och aktuell inom socialpsykiatrin.
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Alla hemlösa barnfamiljer bor på hotell, övriga bor på antingen hotell, vandrarhem
eller härbärge.
2) Flertalet av de som uttryckt önskemål om att få gå upp i tid har fått det. Alla har inte
kunnat få.
3) I dagsläget ser det bra ut med bemanningen av sjuksköterskor. Vi har dessutom
utökat sjuksköterskebemanningen med kvällar, till klockan 21.00. I vanliga fall är
det till klockan 17.00.
4) Vi har inte planerat för några särskilda insatser än, men om vi ser ett behov kommer
vi att göra det. I dagsläget har vi tillgång till företagshälsovården samt vår egen
familjestödsenhet som erbjuder samtal till chefer och medarbetare. Alla chefer
uppmanas också att vara särskilt observanta på hur medarbetarna mår och att alla får
sin semester.
5) I mars beviljades 20 personer plats på äldreboende, av dessa flyttade 14 in. I april
beviljades 10 personer varav en tackade nej på grund av covid-19. I maj beviljades
sju personer och samtliga flyttade in. Under 2019 flyttade 22 personer in i mars, 21
personer i april och 20 personer i maj. Någon jämförelse med andra
stadsdelsförvaltningar har vi inte.
6) Simskolan Små grodorna är inte med i stadsdelens tryckta sommarlovsprogram, men
finns med på stadens samlade webb.
a) Det finns en ideell förening som heter Simskolan Små grodorna. Den företrädare
som vi har haft kontakt med heter Jens Backlund. https://simskolansmagrodorna.se/
b) Vi har fått uppfattningen att Simskolan Små grodorna är en ideell organisation. I
vår marknadsföring av sommarlovsaktiviteter samlar vi ideella aktörers och
olika förvaltningars aktiviteter inom stadsdelsområdet. Med flera föreningar
tecknar vi överenskommelser som innebär att stadsdelsförvaltningen
medfinansierar aktiviteten. Då ställer vi flera krav, bland annat att aktiviteten ska
vara avgiftsfri. Förvaltningen har inte tecknat någon överenskommelse med Små
grodorna. Idrottsförvaltningen erbjuder ingen simskola i år och vi bedömde
därför att Små grodornas verksamhet var bra att lyfta fram.
c) På Skatteverket finns Sällskapet grodorna små registrerad som en ideell förening
med organisationsnummer 802464-2210. Förvaltningen har sökt föreningen för
att verifiera att det är samma förening som vi har haft kontakt med. Tyvärr har vi
inte ännu fått kontakt med dem.
Förvaltningen informerade även nämnden övergripande om det aktuella läget avseende
hanteringen av coronapandemin inom verksamheterna.
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