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§ 1 Godkännande av föredragningslistan
Ordföranden föreslår att ärende 7 på förslaget till föredragningslista, Stadsdelsnämndens
sammanträde den 24 september hålls inom stängda dörrar på grund av fortsatt
coronapandemi, utgår.
BESLUT
Med den föreslagna ändringen fastställer stadsdelsnämnden den av ordföranden föreslagna
föredragningslistan för sammanträdet.
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BESLUTSÄRENDEN
§ 2 Resultat av undersökning av om kringboende skulle störas av ett bollplank
på fotbollsplanen mellan Dalbobranten och Sköndalsvägen i Sköndal
Kompletterande svar på medborgarförslag
Behandlas efter bordläggning vid nämndens sammanträde den 17 juni 2020
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av undersökningen av om ett
bollplank på fotbollsplanen mellan Dalbobranten och Sköndalsvägen i Sköndal skulle
uppfattas som störande.
2. Därutöver ger nämnden förvaltningen i uppdrag att under hösten genomföra en mer
omfattande medborgardialog för att ta fram förslag på hur platsen kan göras mer
attraktiv.
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 en rad olika förslag om önskemål kring parken inkommit.
Förvaltningen planerar att genomföra en mindre medborgardialog och investering i platsen
under 2021, under förutsättning att nämnden kan avsätta tillräckliga investeringsmedel i
verksamhetsplanen 2021.
Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 17 juni 2020.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14.
Dnr FAR 2029/460
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Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M), Peter Öberg (L) och Malena Liedholm Ndounou (C)
yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett förslag
enligt punkt 2 i yrkandet från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet – se punkt 2 vid
BESLUT ovan.
Moa Sahlin 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, där
punkt 3 avviker från nämndens beslut.
Leif Söderström (SD) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag – se
Reservation nedan.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förslag från Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet, där punkt 2 ursprungligen var ett
förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Reservation
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av undersökningen av om ett
bollplank på fotbollsplanen mellan Dalbobranten och Sköndalsvägen i Sköndal skulle
uppfattas som störande.
2. Därutöver ger nämnden förvaltningen i uppdrag att under hösten genomföra en mer
omfattande medborgardialog för att ta fram förslag på hur platsen kan göras mer
attraktiv.
3. Nämnden avsätter sedan investeringsmedel i verksamhetsplan 2021 för att genomföra
åtgärderna.
Reservation
Leif Söderström (SD)
Sverigedemokraterna vidhåller den inställning som redogjordes för i en reservation vid
stadsdelsnämndens möte 2020-03-05 (se nedan) då Sverigedemokraterna som enda parti
röstade för att förvaltningens förslag i sin helhet skulle bifallas.
Incitament för att bifalla förvaltningens ursprungliga förslag har sedan stärkts och erhållit
medborgarnas mandat då en majoritet av de boende som svarat på den undersökningen som
förvaltningen senare genomfört röstat till favör för förvaltningens förslag, vilket
sammanfattningsvis är att fotbollsplanen med omnejd rustas upp men inget bollplank (på
grund av risken för ljudstörning) byggs på platsen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rusta upp fotbollsplanen Dalbobranten - Sköndalsvägen.
Reservation (2020-03-05)
Sverigedemokraterna är mycket positiva till att idrott och fritidsaktiviteter uppmuntras och
brett tillgängliggörs för Stockholms barn och ungdomar.
Förvaltningen har i detta ärende utarbetat ett väl avvägt förslag och delvis tillmötesgått
medborgarförslaget. Nya fotbollsmål med nät installeras, ytan rensas upp och kostnaden
ryms inom befintlig budget.
Ett bollplank 30-50m från flera närliggande höghus, några med balkonger direkt riktade mot
bollplanen medför uppenbar risk för ljudstörning.
Även belysning kan vara problematisk p.g.a ljusspridning in i lägenheterna, till detta
kommer även energiaspekten.
Man kan inte heller bortse från att det inom 150m finns en multiplan samt inom 800m en
fullstor fotbollsanläggning.
Det konkurrerande Rödröda förslaget ger inga ledtrådar om kostnaderna för varken drift eller
önskade installationer vilket medför osäkerhet om förslaget är genomförbart inom rådande
ekonomiska ramar.”
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§ 3 Sätt upp en parkbänk för trötta ben i brant backe i Svedmyra
Anmälan av medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda ett medborgarförslag från Robert
Thylin om att sätta upp en parkbänk för trötta ben i en brant backe i Svedmyra.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Robert Thylin att nämnden sätter upp en parkbänk för trötta
ben i den branta backen från Herrhagsvägen till bland annat Oppundavägen i Svedmyra.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget och
återkomma med ett förslag till svar vid ett senare sammanträde.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-08-05.
Dnr FAR 2020/323
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 Bygg träffpunkter utomhus i Fagersjö för att underlätta umgänge i
coronatider
Anmälan av medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda ett medborgarförslag från Lennart
Persson om att bygga träffpunkter utomhus i Fagersjö för att underlätta umgänge i
coronatider.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Lennart Persson att nämnden bygger träffpunkter utomhus i
Fagersjö för att underlätta umgänge i coronatider.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget och
återkomma med ett förslag till svar vid ett senare sammanträde.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-08-10.
Dnr FAR 2020/391
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är 70 år eller äldre begränsar sina nära
kontakter och håller fysiskt avstånd till människor som du inte bor med. Det har i praktiken
inneburit en väldig isolering för många 70 år eller äldre som inte har insatser från samhället,
som hemtjänst t.ex. Som en konsekvens har många drabbats av minskad livslust och känner
en minskad mening till att överhuvudtaget leva. Därför är det viktigt att staden underlättar
för dessa människor att träffas fysiskt för att underlätta gemenskap även under tider av
corona. Att vistas utomhus främjar dessutom välbefinnandet.
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§ 5 Ytterligare några frågor om uppföljning av klimatnyttan av nämndens
klimatinvesteringar
Svar på skrivelse från SD
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på en skrivelse från Sverigedemokraternas
med ytterligare några frågor om uppföljning av klimatnyttan av nämndens
klimatinvesteringar.
Ärendet
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 16 april i år fick förvaltningen i uppdrag att bereda
en skrivelse från Sverigedemokraterna med ytterligare några frågor om uppföljning av
klimatnyttan av nämndens klimatinvesteringar.
Ärendet gäller en klimatinvestering i nya LED-armaturer på en adress där förvaltningen har
verksamhet, Lingvägen 159-161 i Hökarängen. Sverigedemokraternas frågor har lett till att
förvaltningen har utrett ärendet mer grundligt. Vi har tyvärr hittat flera felaktigheter och
misstag i vår egen rapportering av ärendet både till stadsledningskontoret och till nämnden.
Nu står det klart att 43 nya armaturer har installerats till en kostnad om 96 409 kronor, vilket
har medfört en energibesparing om drygt 10 procent.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-07-10.
Dnr FAR 2020/211
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)
Sverigedemokraterna tackar förvaltningen för en gedigen redovisning av fakta och
omständigheter kring de missvisande uppgifter som presenterats för de omfrågade
klimatinvesteringarna och hoppas att resultatet leder till att framtida miljöprojekt baseras på
en mer genomlyst grund.
Vi noterar även att Miljöpartiet inte reagerat på felaktigheterna i ansökningshandlingarna och
den avvikande klimatnyttan.
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§ 6 Brukarundersökning 2020 inom äldreomsorgens dagverksamhet
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 2020 års brukarundersökning
inom äldreomsorgens dagverksamhet.
Ärendet
Stockholms stad utvärderar regelbundet insatser och service till invånarna genom
brukarenkäter. Det är Socialstyrelsen som årligen utför undersökningen Så tycker äldre om
äldreomsorgen i hela landet. Förvaltningen redovisar i detta ärende resultatet av 2020 års
undersökning avseende kommunal dagverksamhet i Farsta.
Resultatet av undersökningen visar likt tidigare år på goda resultat för verksamheten att
brukarna är nöjda och trygga med dagverksamheten. Resultatet används som en del i
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och handlings- och åtgärdsplaner utarbetas för
enheter i egen regi.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-07-13.
Dnr FAR 2020/335
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 7 Förordnande av tjänstepersoner vid stadens Socialjour avseende
polishandräckning enligt LVU
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden förordnar nedan namngivna tjänstepersoner vid stadens Socialjour
med rätt att enligt 43 § 1 st 2 p LVU, inom nämndens ansvarsområde, begära
handräckning av Polismyndighet eller, i särskilda fall, Kriminalvård för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande.
Ann Dahlgren, Daniel Colegate, Elisabet Lundqvist, Lis-Mari Boija, Sanna Eriksson,
Fnda Allertz, Maria Larsson, Inga-Lill Renhorn Källgren, Lena Wedberg, Feryal
Lövström, Liliana Pellegrino, Martm Karlsson, Anna-Stina Wilhelmsson, Mira FargalloDillner, Ida Carnesten, Inger Asebo, Mait Fredlund, Liselotte Tronders, Oskar
Williamsson, Idil Magan, Fanny Hällberg, Julia Pettersson, Carl-Johan Kvist, Eva
Thomasson, Millicent Reyes, Marimba Roney, Helena Sten, Lena Svärd, Maria
Rangdag, Julia Falk Nordberg, Kim Trosell, AnneCatrine Jonsson, Mohamud Abdi
Osman, Ylva Engelbrektsson.
2. Nämndens tidigare förordnanden av tjänstepersoner vid Socialjouren upphör att gälla.
Ärendet
Socialnämnden ansvarar bland annat för stadens jourverksamhet inom individ- och
familjeomsorgen. Verksamheten sköts av den kommunövergripande Socialjouren. För att
jourverksamheten ska fungera behöver berörda tjänstepersoner bland annat snabbt kunna
fatta beslut om att begära handräckning av Polismyndighet eller, i särskilda fall,
Kriminalvård för att få deras hjälp att genomföra vissa beslutade tvångsåtgärder. En sådan
handräckningsbegäran kan göras enligt 43 § 1 st 2 p lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) för att få Polisens (eller Kriminalvårdens) hjälp att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande.
Socialnämnden beslutar vilka tjänstepersoner vid Socialjouren som ska ha ett sådant
förordnande. Beslutet överlämnas sedan till stadsdelsnämnderna som ombeds fatta
motsvarande beslut avseende sina respektive områden. Förvaltningen föreslår därför att
stadsdelsnämnden förordnar ovan namngivna tjänstepersoner vid Socialjouren och att
nämndens tidigare förordnanden av tjänstepersoner vid Socialjouren upphör att gälla.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-08-06.
Dnr FAR 2020/387
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 8 Ekonomisk månadsrapport juli 2020
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 2020.
Ärendet
Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans. De ekonomiska
konsekvenserna av den fortsatt 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 verksamheterna 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 minst 12 miljoner kronor i ersättning från staten i form av
sjuklöneersättning, som kommer att användas för att täcka kostnader relaterade till den ökade
sjukfrånvaron under pandemin. Överskott prognostiseras inom förskoleverksamhet och
flyktingmottagande. Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg, funktionsnedsättning och fritidsverksamhet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-08-10.
Dnr FAR 2020/9
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Både budget och barn i balans!
Det är glädjande att förvaltningen meddelar att sommaren varit relativt lugn i stadsdelen.
Vi är glada över att en enig nämnd kunde verka för utökade öppethållande på parklekar och
fritidsgårdar under sommaren. Till det arbetade förvaltningen fram ett gediget
sommarprogram, trots coronapandemin, och även antalet ferieanställningar för våra unga
Farstabor nådde nästan i mål. Alla dessa aktiviteter och verksamheter sammantaget bidrar till
ett rikare liv och ökat välbefinnande för både barn, unga och familjer i stadsdelen. Det är vår
övertygelse att detta har bidragit till en lugnare sommar här i Farsta stadsdel, trots att det
dessutom varit fler som stannat kvar hemma.
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Det är därför beklämmande och djupt oroande att majoriteten väljer att begränsa
öppettiderna på fritidsgårdar och avveckla viss parkleksverksamhet. Det är enligt vår mening
ett destruktivt politiskt beslut som hade gått att ändra på tidigare, men som dåvarande
ordförande inte gav någon respons på. Att budgeten inte är i balans utan visar ett underskott
på kultur och fritid i Farsta handlar snarare om den skattesänkning som genomdrivits av
majoriteten samt den minskade budgeten till alla stadsdelar i Stockholm sedan 2018
avseende denna typ av verksamhet.
Vi tycker självklart att det är viktigt att ha en budget i balans. Men en balanserad budget är
lite att glädja sig åt och en mager politisk drivkraft om det resulterar i att våra barn och unga
INTE är i balans.
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REMISSER OCH YTTRANDEN
§ 9 Riktlinjer för föreningsbidrag
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
förslag till riktlinjer för föreningsbidrag.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2020 att kommunstyrelsen i samarbete med
berörda nämnder ska ta fram stadsövergripande riktlinjer för föreningsbidrag som
överensstämmer med stadens demokrativillkor. Förslaget till riktlinjer klargör hur
demokrativillkoret säkerställs och vilken information som ska kontrolleras i samband med
föreningsbidrag. Förslaget är tänkt att vara ett stöd i nämndernas arbete med föreningsbidrag,
det är dock nämndernas egna riktlinjer eller rutiner för hantering av föreningsbidrag som
förtydligar syftet med respektive nämnds föreningsbidrag.
Förvaltningen har länge efterfrågat stadsgemensamma riktlinjer för föreningsbidrag.
Förslaget innehåller dock långtgående krav på vad en ansökan om bidrag ska innehålla.
Förvaltningen bedömer att det riskerar att motverka direktiven i kommunfullmäktiges budget
som säger att civilsamhällets arbete ska underlättas och stärkas.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-07-20.
Dnr FAR 2020/215
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 10 Riktlinjer för lokalupplåtelse
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
förslag till riktlinjer för lokalupplåtelse.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2020 att kommunstyrelsen i samarbete med
berörda nämnder ska ta fram stadsövergripande riktlinjer för lokaluthyrning som
överensstämmer med stadens demokrativillkor. Förslaget till riktlinjer klargör hur
demokrativillkoret säkerställs och vilken information som ska kontrolleras i samband med
lokalupplåtelse. I förslaget ges även stöd till avtalsskrivning.
Förvaltningen anser att stadsgemensamma riktlinjer är bra men att förslaget är väl
omfattande. Lokalupplåtelser handlar om att respektera demokrativillkoret men också om att
säkra god tillgång till lokaler för föreningslivet – aspekter som förvaltningen saknar i de
föreslagna riktlinjerna. Avsnittet om avtalsskrivning är för detaljerat och skulle vinna på att
förenklas och göras kortare. Allra enklast vore om mallar för avtal kunde biläggas
riktlinjerna.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-07-16.
Dnr FAR 2020/214
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 11 Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms
län om uppdrag och samverkan om ungdomsmottagningarna i länet
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
rekommendation om överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län om uppdrag och samverkan om ungdomsmottagningarna i länet.
Ärendet
Ett förslag till länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningens uppdrag och
samverkan har tagits fram med syfte att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och
jämlik verksamhet. Överenskommelsen kommer även att vara ett stöd för
ungdomsmottagningarna i organisering och utförandet av verksamheten.
Förvaltningen har under tidigare arbete med framtagandet av överenskommelsen varit
delaktig i att bearbeta förslaget och bidragit med synpunkter genom en tjänstemannaremiss.
Vi ställer oss positiva till det slutliga förslaget.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-08-04.
Dnr FAR 2020/317
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 Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län inför nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
förslag till överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län
inför nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Ärendet
Under 2021 planeras ett nytt systemstöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård att
införas. Systemet ska ersätta det befintliga systemet WebCare. År 2019 påbörjades en
upphandling av ett nytt IT-stöd för processen och i anslutning till det finns behov av en ny
överenskommelse mellan Region Stockholm och Stockholms läns kommuner.
Överenskommelsen syftar till att förtydliga de åtaganden som respektive part har inför
genomförandet och att tydliggöra en ekonomisk modell för fördelning av kostnader mellan
parterna.
Förvaltningen har inga övergripande synpunkter på det förslag till överenskommelsen som
nu remissbehandlas. Vi anser att ansvars- och kostnadsfördelning parterna emellan utgår från
en rimlig bedömning.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-07-07.
Dnr FAR 2020/353
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 13 Motion SD om att införa kostnadsfria simhallsbesök för personer äldre än
75 år
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
motion från Peter Wallmark, Sverigedemokraterna, om att införa kostnadsfria simhallsbesök
för personer äldre än 75 år.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Wallmark, Sverigedemokraterna, att
Stockholms stad ska införa kostnadsfria simhallsbesök för personer äldre än 75 år som är
skrivna i Stockholms stad. Motionären menar att trösklarna för att de äldre ska ägna sig åt
motion kan sänkas på det sättet.
I Farsta genomförs idag en mängd hälsofrämjande aktiviteter för seniorer, både genom vår
egen verksamhet och i samarbete med idrottsförvaltningen. Förvaltningen bedömer att det är
förhållandevis billigt för äldre med simhallsbesök i jämförelse med andra
friskvårdsaktiviteter. Förvaltningen kan inte i övrigt ta ställning till de ekonomiska
konsekvenserna av motionens förslag.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-12.
Dnr FAR 2020/169
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M), Peter Öberg (L) och Malena Liedholm Ndounou (C)
yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag. I detta instämde Moa Sahlin m fl
(S) och Marre Mayr m fl (V).
Leif Söderström (SD) 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
Leif Söderström (SD)
1. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Äldres hälsa och omsorg är av yttersta vikt för samhället att värna om. En aktiv livsstil leder
till en bättre hälsa med färre sjukdomar och ökat välmående. En bättre hälsa för stadens äldre
innebär också att trycket på den gemensamma välfärden minskar. Vi ser därför införandet av
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avgiftsfria simhallsbesök för äldre som en av flera åtgärder för att sänka trösklarna till en
aktiv livsstil även i högre åldrar.
En betydande mängd pensionärer lever idag under EU:s fattigdomsgräns. För dem skulle ett
simhallskort innebära en välkommen möjlighet till motion året om.
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§ 14 Motion SD om att införa ett ökat redovisningskrav av kulturstöd
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
motionen från Peter Wallmark och Martin Westmont, båda Sverigedemokraterna, om att
införa ett ökat redovisningskrav av kulturstöd.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Wallmark och Martin Westmont, båda
Sverigedemokraterna, att staden ska införa ett ökat redovisningskrav för kulturstöd.
Motionärerna anser att redovisningen av kulturstödet i dagsläget inte är tillräckligt
omfattande för att upptäcka fusk och andra oegentligheter. Motionärerna vill se ett utökat
redovisningskrav för att försvåra och förhindra missbruk av stöd från Stockholms stad.
Förvaltningen delar motionärernas inställning att kulturstöd och andra bidrag ska redovisas
men anser att de uppföljningar och redovisningskrav som staden har är omfattande och
tillräckliga för att upptäcka fusk och oegentligheter.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-07-22.
Dnr FAR 2020/186
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M), Peter Öberg (L) och Malena Liedholm Ndounou (C)
yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag. I detta instämde Moa Sahlin m fl
(S) och Marre Mayr m fl (V).
Leif Söderström (SD) 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
Leif Söderström (SD)
1. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Varje år fördelar Stockholms stad skattemedel i form av kulturstöd. Trots stadens
uppföljningar och redovisningskrav har det förekommit att organisationer och föreningar
som tilldelats bidrag har brustit i redovisningen kring hur stödet har använts.
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Vi anser därför att befintliga redovisningskrav av kulturstöd inte är tillräckligt omfattande.
Därför krävs utökade redovisningskrav för att försvåra och förhindra missbruk av det stöd
som betalas ut av Stockholms stad.
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§ 15 Skrivelse V om att låta föreningslivet ta över Fagerlids parklek i Hökarängen
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av en
skrivelse från Torun Boucher, Vänsterpartiet, om att låta föreningslivet ta över Fagerlids
parklek i Hökarängen.
Ärendet
I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Torun Boucher, Vänsterpartiet, att
kommunstyrelsen i samråd med fastighetsnämnden och exploateringsnämnden skyndsamt tar
fram en lösning som innebär att Hökarängens stadsdelsråd kan ta över arrendeavtalet och
ansvaret för parkleksbyggnaden i Fagerlidsparken i Hökarängen.
Förvaltningen välkomnar att föreningar driver parkleksverksamhet. Vi gör dock
bedömningen att nämnden inte kan ge någon ekonomisk ersättning för en ideell
parkleksverksamt eftersom nämndens egen verksamhet lades ner av ekonomiska skäl.
Förvaltningen vill också betona att byggnaden som nämns i skrivelsen är utdömd sedan flera
år tillbaka. Vår verksamhet i parken har utgått från en annan intilliggande lokal.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-07-17.
Dnr FAR 2020/326
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Vi vill ha parkleken kvar i egen regi men när nu majoriteten inte prioriterar det i sin budget
så vill vi inte stå i vägen för detta fina initiativ. Poängen med skrivelsen är att betona att det
nu finns en engagerad aktör som är villig att bekosta upprustning av parklekslokalen Fagerlid
och driva verksamheten vidare. Beslutet att stänga ner Fagerlids parkleksverksamhet var
olyckligt och nu när så stort intresse för att rusta upp parklekshuset finns så krävs det att den
borgerliga majoriteten i staden tar ett konkret beslut så detta inte drar ut på tiden.
Vi är många som vill att barn och ungdomar på nytt kan använda Fagerlids parklek och
parklekshus på det sätt som tidigare gjorts.
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§ 16 Reviderad avfallsplan för Stockholms kommun 2021–2024
Svar på remiss från avfallsnämnden
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
förslag till reviderad avfallsplan för Stockholms kommun 2021–2024.
Ärendet
Avfallsnämnden har utarbetat ett förslag till ny avfallsplan för Stockholm. Planen är i stort
en revidering av nuvarande plan. Tre av de fyra huvudmålen är kvar men något omarbetade.
Ett nytt huvudmål om minskad nedskräpning har tillkommit. Huvudmålet om farligt avfall
har tagits bort och ingår nu istället i övriga mål. Flera av delmålen ansluter till stadens nya
miljöprogram och klimathandlingsplan.
Förvaltningen är positiv till förslaget och anser att det är en bra och framåtsträvande plan
med skärpta krav på cirkulär ekonomi, matavfallsinsamling, minskad resursanvändning med
mera. Planens koppling till stadens miljöprogram och klimathandlingsplan gör det enklare att
arbeta in delmål och åtgärder i nämndens verksamhetsplan och att göra uppföljning i
verksamhetsberättelsen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-07-20.
Dnr FAR 2020/331
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 17 Ansökan om serveringstillstånd för restaurangen Kollektivet Hökis i
Hökarängen
Svar på remiss från socialnämnden
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
ansökan om serveringstillstånd för restaurangen Kollektivet Hökis i Hökarängen.
Ärendet
Restaurangen Kollektivet Hökis i Hökarängen har ansökt om stadigvarande
serveringstillstånd. Ansökan gäller fullständiga rättigheter med en serveringstid i restaurang
alla dagar klockan 11.00 – 01.00 och i uteservering alla dagar klockan 11.00 – 22.00.
Förvaltningen har inga invändningar mot ansökan.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-08-11.
Dnr FAR 2020/377
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
§ 18 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger nedanstående protokoll samt förvaltningens sammanställning över
ärenden och beslut till handlingarna.
Ärendet
Här redovisas normalt protokoll från nämndens pensionärsråd och råd för
funktionshinderfrågor. Pensionärsrådet ställde dock in sitt sammanträde den 17 augusti 2020
med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av den
pågående coronapandemin, och rådet för funktionshinderfrågor ställde in sitt sammanträde
samma dag på grund av för få deltagare.
Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 27 maj 2020
Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden
Förvaltningen hade redovisat ärendena i en sammanställning daterad 2020-08-11.
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. 2019-12-17: Lokal handlingsplan om samverkan [mellan Region Stockholms Psykiatri
Södra, Prima Maria Beroende och berörda stadsdelsförvaltningar] kring vuxna med
samsjuklighet som är i behov av stöd från Södermalm, Farsta, Skarpnäck och EnskedeÅrsta-Vantör. Dnr FAR 2020/318
2. 2020-02-03: ldéburet offentligt partnerskap (IOP) med FOC Farsta ishockeyförening om
sportlovsaktiviteter i februari 2020. Dnr FAR 2020/200. (5:6)
3. 2020-04-15: ldéburet offentligt partnerskap (IOP) med Magelungens fiskevårdsförening
om städning från sjösidan av Magelungens strand och vassbälte. Dnr FAR 2020/195.
(5:6)
4. 2020-05-06: ldéburet offentligt partnerskap (IOP) med Förklädesfabriken om att upplåta
lokaler inom Mötesplats Fagersjö för tillverkning av skyddskläder. Dnr FAR 2020/247.
(5:6)
5. 2020-06-05: Tillförordnade stadsdelsdirektörer och ombud att föra nämndens talan
sommaren 2020. Dnr FAR 2020/303. (Enligt nämndbeslut 2015-11-17 § 10; dnr 1.1730/2015.)
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6. 2020-06-08: Rättegångsfullmakt för Charlotte Lindeborg, enhetschef vid äldreomsorgens
beställarenhet. Dnr FAR 2020/305. (Enligt nämndbeslut 2015-11-17, dnr 1.1-730/2015)
7. 2020-06-10 och 2020-06-17: ldéburet offentligt partnerskap (IOP) med Brasil Arte
Cultural, Löparakademin IF, Magelungens fiskevårdsförening, Farsta föreningsråd och
Högdalens skateboardförening om sommaraktiviteter för barn och unga 2020. Dnr FAR
2020/286. (5:6)
8. 2020-06-12: Tillfälligt förordnad chef för avdelningen för stadsutveckling vecka 26 och
27. Dnr FAR 2020/341.
9. 2020-06-30: Tilldelningsbeslut i upphandling av mättjänster. Dnr FAR 2020/21.
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
§ 19 Nämndens frågor och information från förvaltningen
Marre Mayr (V) frågade vilka ordinarie öppettider som har förändrats vid Farstas
fritidsgårdar och parklekar. Stadsdelsdirektör Kerstin Sandström lovade lämna svar vid nästa
sammanträde.
Stadsdelsdirektören berättade kort om sommaren, som har varit väldigt lugn inom alla
verksamhetsområden. Förvaltningen har nu fortsatt beredskap för eventuellt uppblossande
coronasmitta, och har även börjat utvärdera sin hantering av krisen. Det finns mycket
lärdomar att dra, även för verksamheter under normala omständigheter. Kerstin berättade
också att hon kommer att ingå i den kommunövergripande utvärdering som har initierats.
Nämnden uttryckte återigen sin tacksamhet och beundran över förvaltningens agerande
hittills under krisen.
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