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§ 1 Godkännande av föredragningslistan
BESLUT
Stadsdelsnämnden fastställer den av ordföranden föreslagna föredragningslistan för
sammanträdet.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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BESLUTSÄRENDEN
§ 2 Fler bänkar och bord nedanför Fagersjöskolan i Fagersjö
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden avslår ett medborgarförslag från Lennart Persson om fler bänkar och bord
nedanför Fagersjöskolan i Fagersjö.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Lennart Persson att det ska placeras ut fler bänkar och bord
nedanför Fagersjöskolan och längs med gångvägen. I coronatider är det bra om det finns
platser där man kan träffas utomhus.
Nedanför Fagersjöskolan finns det inom ett avstånd av drygt 60 meter åtta parkbänkar, varav
två även har tillhörande bord. Ytterligare bänkar finns längs gångvägarna i skolans närhet. I
direkt anslutning till skolan ligger parken Måsen där det förutom bänkar och bord finns
grillmöjligheter. Förvaltningens uppfattning är att området är väl försett med sittplatser och
möjligheter att träffas utomhus och bedömer att det inte behövs fler bänkar och bord.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-10-27
Dnr FAR 2020/471
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Inventera mark utifrån möjligheten att utöka antalet kolonilotter
Svar på partiskrivelse från S, V, M, L och SD
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna
om att inventera mark utifrån möjligheten att utöka antalet kolonilotter i
stadsdelsområdet.
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag om
etablering av kolonilotter utifrån kartläggningen i tjänsteutlåtandet.
3. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse från
Stockholm koloniträdgårdar om mark för koloniträdgård.
Ärendet
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda en skrivelse från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna om att inventera mark
utifrån behovet av att utöka antalet kolonilotter i stadsdelsområdet. Stockholms
koloniträdgårdar föreslår i en egen skrivelse att mark på Farstanäset avsätts för odling.
Förvaltningen har inventerat stadsdelsnämndens parkmark och exploateringsnämndens mark
i stadsdelsområdet. Av de inventerade områdena så bedömer förvaltningen att östra
Gubbängsfältet i Gubbängen och grönytan vid Budbärarvägen i Hökarängen är de platser
som bäst motsvarar krav och önskemål för koloniträdgårdsodling. Förutsättningarna för att
etablera kolonilotter på dessa båda platser föreslås utredas närmare.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-11-20
Dnr FAR 2020/288
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 4 Uppföljning av kommunal hemtjänst – Farsta Norra och Farsta Centrum
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av den
kommunala hemtjänsten Farsta Norra och Farsta Centrum.
Ärendet
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av Farstas kommunala hemtjänst.
Uppföljningen avser två separata enheter – Farsta Norra och Farsta Centrum. Enheterna
arbetar utifrån gemensamma rutiner och arbetssätt. Verksamheterna har i flera år utvecklat
och uppdaterat sina rutiner och åtgärdat tidigare påtalade brister kopplade till bristfällig
egenkontroll. Bägge enheter genomför regelbundna egenkontroller och riskanalyser.
Dokumentationen har förbättrats men är fortfarande ett förbättringsområde.
Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen, är bedömningen att bägge
enheter i huvudsak uppfyller de krav som ställs och bedöms driva en god och säker
verksamhet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-11-20
Dnr FAR 2020/616
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 5 Stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2021
BESLUT
Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter och ersättare i nämndens pensionärsråd år 2021,
enligt nomineringar från PRO och SPF Seniorerna i stadsdelsområdet. En ersättarplats för
PRO lämnas vakant tills vidare.
Inger Sjöberg
Gun-Britt Dahlberg
Berit Johansson
Alexandra Posacki
Ing-Marie Svensson
Wåge Johansson
Sven-Göran Svanborg
vakant
Christina Johansson
Ann-Christine Hanerud

PRO Farsta
PRO Farsta
PRO Sköndal
SPF Seniorerna Farsta
SPF Seniorerna Sköndal
PRO Sköndal
PRO Farsta
PRO (Farsta eller Sköndal)
SPF Seniorerna Farsta
SPF Seniorerna Sköndal

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Ärendet
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare i nämndens
pensionärsråd år 2021 enligt ovanstående nomineringar från PRO och SPF Seniorerna i
stadsdelsområdet. En ersättarplats för PRO föreslås lämnas vakant tills vidare.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-12-14.
Dnr FAR 2020/494
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17 DECEMBER 2020
SIDA 8

§ 6 Återkallande av nämndens delegering av beslut om fördelning av
föreningsbidrag
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden återkallar sin delegering till stadsdelsdirektören att fördela nämndens
årliga budget för föreningsbidrag. Beslutet gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige i sitt beslut om budget 2021 den 14 december 2020 beslutar att
föreningsbidrag ska fördelas av stadsdelsnämnd, inte delegeras till tjänsteperson.
2. Beslutet gäller från den 1 januari 2021.
Ärendet
I sitt förslag till budget 2021 för Stockholms stad föreslår finansborgarrådet att beslut om
föreningsbidrag ska fattas av stadsdelsnämnden, inte delegeras till tjänsteperson.
Finansborgarrådet skriver att ideella föreningar och andra fristående aktörer i civilsamhället
som får stöd av staden aktivt ska arbeta för att motverka all form av diskriminering,
mobbning, kränkande behandling och kriminell verksamhet. Föreningar med odemokratiska
värderingar eller kopplingar till våldsbejakande extremism ska inte få något föreningsstöd.
Nämnderna ska arbeta aktivt för att kontrollera detta och följa upp bidragens användning.
Kommunfullmäktige behandlar finansborgarrådets förslag till budget den 14 december. Om
fullmäktige då beslutar enligt förslaget i detta avseende så behöver stadsdelsnämnden från
den 1 januari 2021 – då budgetbeslutet börjar tillämpas – återkalla sin delegering till
stadsdelsdirektören att besluta om fördelning av nämndens årliga föreningsbidrag.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-12-03.
Dnr FAR 2020/735
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 7 Ekonomisk månadsrapport november 2020
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2020.
Ärendet
Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott. De ekonomiska
konsekvenserna av coronapandemin är omfattande, vilket innebär att det är svårare än
vanligt att göra tillförlitliga prognoser. Prognosen denna månad förutsätter att nämnden får
delvis kostnadstäckning för etableringen av de särskilda vårdplatserna och korttidsboendena
samt prognostiserad sjuklöne- och merkostnadsersättning.
Förvaltningen kommer att få knappt 20 mnkr sjuklöneersättning från staten, och
prognostiserar att få 19,3 mnkr statlig merkostnadsersättning. Prognoserat belopp för
merkostnadsersättningen är betydligt högre än föregående månad till följd av riksdagsbeslut
om höständringsbudgeten.
Överskott prognostiseras inom nämnd- och förvaltningsadministration, flyktingmottagande,
förskoleverksamhet, funktionsnedsättning samt arbetsmarknadsåtgärder. Underskott
prognostiseras inom individ- och familjeomsorg, stadsmiljö, äldreomsorg, fritidsverksamhet
samt övrig verksamhet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-12-10.
Dnr FAR 2020/9
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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REMISSER OCH YTTRANDEN
§ 8 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).
Ärendet
Regeringen beslutade år 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra en översyn av den
befintliga socialtjänstlagen. Utredningen har nu lämnat sitt slutbetänkande ”Hållbar
socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)”. Utredningens ambition är att lagen ska
återfå karaktären av en ramlag och därmed lämna större utrymme för helhetssyn på
individen. Utredningen lämnar fyra större förslag som tillsammans utgör grunden för en
hållbar socialtjänst:
• Förebyggande perspektiv i vilken ingår ökad tillgänglighet.
• Övergripande planering i vilken ingår samhällsplanering och planering av insatser.
• En kunskapsbaserad socialtjänst i vilken ingår vetenskap och beprövad erfarenhet,
systematisk uppföljning och nationell statistik.
• Insatser utan föregående individuell behovsprövning.
Förvaltningen bedömer att utredarens slutbetänkande är gediget och väl utfört. Vi ser positivt
på utredningens förslag, som bedöms bidra till en mer tidsenlig och flexibel lagstiftning, som
kan möta föränderliga förutsättningar och behov över tid. Vi vill dock lyfta fram
motsättningen i att förslagen inte får öka kostnaderna samtidigt som utredningen själv gör
bedömningen att kostnadsökningar ändå kan uppstå initialt, exempelvis vad gäller
förebyggande insatser. Förvaltningen hyser även farhågan att likställigheten minskar utan en
tydlig reglering av vilka insatser som bör tillhandahållas utan behovsprövning.
Vi ser också behovet av ytterligare vägledning i vissa av förslagen, bland annat tolkningen
av begreppet ”skäliga levnadsförhållanden”, utformningen av lämpliga insatser utan
behovsprövning till barn som fyllt 15 år samt hur samtal med barn under förhandsbedömning
kan genomföras om detta sker mot vårdnadshavarens vilja. Förslaget att ta bort särskild
avgift och ändra rapporteringsintervallet för ej verkställda biståndsbeslut från tre till sex
månader bör åtföljas av en motsvarande förändring inom LSS-området.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-11-20.
Dnr FAR 2020/583
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17 DECEMBER 2020
SIDA 11

Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Leif Söderström (SD)
Vi ser mycket positivt på lagförslagets avsnitt avseende att Socialnämnden ska erbjuda
brottsofferstöd i syfte att stödja och hjälpa personer som utsatts för brott och dennes
anhöriga. Att hedersbrott och våld i nära relationer lyfts fram särskilt är värdefullt då dessa
brott ska tas på stort allvar och utsatta ska ges stöd och förutsättningar att förändra sin
situation.
Vi ställer oss något frågande till att inkomster till hemmavarande skolbarn över 21 år ska
kunna beaktas vid bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd. På grund av rådande
bostadsbrist i Stockholm är det många ungdomar som inte har möjlighet att flytta hemifrån.
Vi ser här en risk i att dessa ungdomar kan komma att behöva försörja föräldrar som är i
behov av ekonomiskt bistånd, vilket skapar en ännu större tröskel mellan dessa ungdomar
och bostadsmarknaden.
Det är positivt att Socialnämnden ska kunna begära att den som erhåller försörjningsstöd ska
delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, men det är
tveksamt varför detta endast ska kunna begäras under en begränsad tidsperiod.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 9 Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som
gäller barn sökbara
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn
sökbara.
Ärendet
Nuvarande lagstiftning tillåter inte att socialtjänsten sammanställer register över sådana
orosanmälningar om barn som inte leder till utredning och där barnet inte redan är aktuellt
hos socialtjänsten. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utarbetat ett
författningsförslag som syftar till att göra även dessa orosanmälningar sökbara.
Socialtjänsten skulle därmed kunna identifiera fler av de barn som behöver nämndens skydd
och stöd.
Förvaltningen ställer sig positiv till ett bättre system för att hantera anmälningar som inte lett
till någon utredning och inte tillhör något pågående ärende. Förvaltningen bedömer att
Socialstyrelsens rapport är utförlig och att författningsförslagen förstärker barnskyddet och
den inre sekretessen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-11-10.
Dnr FAR 2020/617
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 10 Revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
förslag till revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg.
Ärendet
I budget för 2020 fick äldrenämnden i uppdrag att föreslå en revidering av stadens riktlinjer
för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg. Det förslag som nu presenteras har
genomgått redaktionella ändringar och en språklig granskning. Dokumentet har också fått en
ny disposition för att göra det mer användarvänligt. Avsnitt som innehåller ny information
eller där förutsättningar förändrats är bland annat välfärdsteknik, förebyggande perspektiv,
överenskommelse mellan länets kommuner om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till
särskilt boende i annan kommun, tidsbegränsning av beslut och anställning av anhörig.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och anser att de förändringar och
förtydliganden som gjorts fyller sitt syfte.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-11-30.
Dnr FAR 2020/630
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 11 Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms stad 2021-2024
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
förslag till Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholm stad 2021-2024.
Ärendet
Utbildningsnämnden har på uppdrag från kommunfullmäktige utvärderat den nuvarande
skolbiblioteksplanen och tagit fram ett förslag till ny plan. Syftet med planen är att barn,
elever och lärare ska ha god tillgång till välfungerande bibliotek i skolan och förskolan.
Planen ska vara ett styr- och stöddokument för fortsatt skolbiblioteksutveckling.
Förvaltningens bedömning är att skolbiblioteksplanen kommer att bidra till att samarbetet
mellan stadsbiblioteken och förskoleverksamheten fördjupas.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-11-20.
Dnr FAR 2020/631
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.
Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Läsande går hand i hand med lärande och stadens uppdaterade plan för skolbibliotek är något
som är i grunden mycket positivt. Det finns i förslaget och arbetet som lagts ned bakom
förslaget mycket som är bra. Att alla stadens skolor och förskolor får tillgång till den
kompetens som finns inom stadens bibliotek är en nyckel för att detta ska bli lyckat. Att alla
skolformer lyfts fram i förslag från förskola till gymnasieskola visar på ambitionsnivå samt
att barns rättigheter enligt barnkonventionen tas på allvar. Vi hoppas att planen ska göra så
att alla barn verkligen får en kontakt med biblioteken och böckerna genom skolans värld.
Det som inte beskrivs i underlaget är vad som sker med de skolor och förskolor som väljer
av tidsbrist eller ointresse att inte erbjuda sina barn böcker eller etablerar kontakt med
bibliotekens värld. Då planen förutsätter att det skall finnas exempelvis skolbibliotek med
fackutbildad personal inom grund och gymnasieskolan? I planen så finns endast uppdrag för
utbildningsförvaltningen att verka för att andelen bibliotek skall öka, om ett skolbibliotek har
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tillskapats under de kommande fyra åren har man då nått upp till målet? Här borde planen
vara betydligt mer ambitiös.
Av 2 kap. 36 § skollagen följer det att eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till
skolbibliotek. Bestämmelsen gäller såväl offentliga som fristående skolor, men trots detta
finns det skolor, främst fristående, som fortfarande inte har skolbibliotek som en integrerad
del av skolan utan hänvisar till närmaste folkbibliotek.
Vi anser att skolbiblioteket ska vara en integrerad del av skolan och att alla skolor ska ha
skolbibliotek med utbildad personal. Något som också lyfts fram i planen.
Skolbiblioteken ska ge eleverna tillgång till ett rikt utbud av medier, till såväl skön- som
facklitteratur. Ett bibliotek där välutbildad bibliotekspersonal samarbetar med den
pedagogiska personalen kan locka fram och tillfredsställa barnens och ungdomarnas läslust,
nyfikenhet och forskarintresse samt även hjälpa dem att orientera sig bland nya medier och i
flödet av information på nätet. Forskningen visar att detta arbetssätt höjer elevernas
studieresultat.
De bemannade skolbiblioteken har blivit färre visar statistik från Kungliga biblioteket. Bara
37 procent av de svenska eleverna har idag tillgång till bemannat skolbibliotek. Tillgången
till skolbibliotek är lagstadgad men inte att de behöver vara bemannade. Samtidigt läser barn
mindre idag. Läsningen och upptäckandet av litteraturen avgörande för varje barns
läsförståelse, skrivande och kritiska tänkande. Skolbibliotekarier har en nyckelroll att fylla
när det kommer till att öppna dörrar till litteratur och media. Vi menar att det är viktigt att
barn och unga får möta kunnig personal på sina skolbibliotek.
En välformulerad skolbiblioteksplan kan bara sättas i praktik av bibliotekarier, lärare och
pedagoger i skolan. För att öka läsning bland barn och unga måste också mer resurser skjutas
till skolan, det räcker inte med planer och strategier.
Sen är det viktigt att lyfta frågan om kommunala och fristående skolor när denna plan skall
etableras då det för staden är lättare att påverka de kommunala skolorna. Vad säger att de
fristående skolorna kommer att göra plats för skolbibliotek i sina lokaler samt anställa
fackutbildad personal då det går ut över vinsten.
Särskilt uttalande
Leif Söderström (SD)
Litteratur är en stor del i barn och ungas lärande och språkutveckling. Stockholms bibliotek
ska därför vara en lugn och trygg plats med goda möjligheter till kunskapsinhämtning och
finnas tillgängliga för alla Stockholmare.
Vi tycker att många målsättningar i skolbiblioteksplanen är bra och ställer oss i stort positiva
till förslaget. Vi ser dock hur kunskaperna i svenska språket blir allt sämre och ställer oss
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därför frågande till att staden ska ”tillgodose och främja flerspråkiga elevers behov av
läsning på modersmålet”, när målet i första hand bör vara att alla barn och unga lär sig god
svenska.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17 DECEMBER 2020
SIDA 17

§ 12 Motion SD om exploatering av Gubbängsfältet för bostäder, handel,
parker med mera
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motion från Peter
Wallmark, Sverigedemokraterna, om exploatering av Gubbängsfältet för bostäder, handel,
parker med mera.
Ärendet
Peter Wallmark (SD) föreslår i en motion att Gubbängsfältet ska bebyggas med bostäder
samt tillföras parker och service av olika slag. Fältet är nästan obebyggt och ligger centralt
med god infrastruktur. Staden lider av svår bostadsbrist vilket drabbar både invånare och
företag.
Förvaltningen gör bedömningen att det inte är lämpligt med en större exploatering på
Gubbängsfältet. En stor del av fältet är nu planlagt för idrottsändamål och
anläggningsarbeten pågår. Fram till år 2030 planeras för 8 000 bostäder i stadsdelsområdet.
Områden för rekreation och friluftsliv kommer att behövas i allt större omfattning med en
ökande befolkning. Förvaltningen gör därför bedömningen att ett befintligt grönområde som
Gubbängsfältet bör bevaras för idrott, spontanaktiviteter med mera.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-11-04.
Dnr FAR 2020/413
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 Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V).
Leif Söderström (SD) yrkade att nämnden skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen – se Reservation nedan.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förslag från Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet.
Reservation
Leif Söderström (SD)
1. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Vi anför därutöver följande:
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Stockholm lider av en svår bostadsbrist vilket inte bara drabbar invånarna utan också
försvårar för företagen att rekrytera kompetens. Det finns också på många håll en stor
trångboddhet som skapar avsevärda sociala problem. Brist på lägenheter gör att ungdomar
inte kan flytta hemifrån för att starta upp sina egna vuxen liv. Bostadslösa äldre tvingas att
leva direkt ovärdiga liv.
Stockholm är hela Sveriges tillväxtmotor och utgör grunden för hela landets ekonomi,
därför är det av stor vikt att antalet bostäder ökar. Förutom att tillgängliggöra fler bostäder
kan en exploatering, om den görs på rätt sätt, även bidra till omkringliggande områdens
attraktivitet genom att även tillföra parker, torg, handel, nöjesanläggningar och annan
service.
Det finns få ytor kvar, som i direkt närhet till Stockholm, har så fördelaktiga attribut för
nybyggnation som Gubbängsfältet, vägar, tunnelbana, köpcentrum och energiförsörjning allt är på plats inom omedelbar närhet.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
§ 13 Ordförandens och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga
anmälningsärenden
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger nedanstående protokoll samt förvaltningens sammanställning över
ärenden och beslut till handlingarna.
Ärendet
 Pensionärsrådets protokoll den 7 december 2020
Sammanträdet genomfördes som telefonmöte.
 Funktionshinderrådets protokoll den 7 december 2020
Sammanträdet genomfördes digitalt.
 Miljörådets protokoll den 22 oktober 2020
 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 10 november 2020
 Ordförandens beslut enligt delegering
Stadsdelsnämndens ordförande har fattat följande beslut enligt nämndens delegering
enligt 6 kap 39 § KL den 14 december 2017 § 11 (dnr 1.1-706/2017) till ordföranden att
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas.
1. 2020-11-06: Pensionärsrådets sammanträde den 9 november 2020 ställs in med
anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner. Dnr FAR 2020/660.
2. 2020-11-06: Beslut i enskilt ärende. Dnr FAR 2020/661.
3. 2020-11-13: Deltagande på distans vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17
november 2020. Dnr FAR 2020/604. (Detta beslut fattas av ordföranden enligt
bestämmelse i reglemente, inte enligt nämndens delegering.)
4. 2020-11-24: Stadsdelsnämndens sammanträde den 17 december 2020 ska hållas
inom stängda dörrar. Dnr FAR 2020/692.
 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden
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. 2020-11-10: Upprustning av minipark i Tallkrogen – genomförandebeslut efter
inriktningsbeslut i verksamhetsplan 2020. Dnr FAR 2020/666. (8:14)
2. 2020-11-05: Idéburet offentligt partnerskap med Högdalens skate-förening om
höstlovsaktiviteter. Dnr FAR 2020/619. (5:6)
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3. 2020-11-05: Idéburet offentligt partnerskap med FOC, Farsta ishockeyförening om
höstlovsaktiviteter. Dnr FAR 2020/620. (5:6)
4. 2020-11-25: Fördelning av extra föreningsbidrag 2020. Dnr FAR 2020/622. (Enligt
ordförandens uppdrag till förvaltningschefen att fatta beslutet, dnr FAR 2020/626.)
 Nedskrivning av fordringar
2020-11-26: Nedskrivning av äldre fordringar år 2020. Beslut av ekonomichef Marcus
Grönqvist. Dnr FAR 2020/721 (8:17)
Förvaltningen hade redovisat ordförandens och stadsdelsdirektörens beslut samt beslut om
nedskrivning av fordringar och övriga anmälningsärenden i en sammanställning daterad
2020-11-30.
Dnr FAR 2019/648
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
§ 14 Nämndens frågor och information från förvaltningen
Inför dagens sammanträde hade Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lämnat in följande
förslag:
Extra julbonus till samtlig personal med anledning av covid-19
Vi föreslår att nämnden uppdrar förvaltningen att förse alla anställda inom Farsta
stadsdelsförvaltning med en julbonus alternativt julgåva med anledning av covid-19.
Att det totala beloppet på detta är till ett värde av ca 1,5 mnkr.
Det har inte undgått någon att 2020 varit ett mycket tufft år med anledning av
coronapandemin. Många har arbetat hårt, fått vara mycket flexibla men ställt upp och
gjort sitt bästa för sin arbetsgivare. Och inte minst för att Farstas medborgare ska ha en
fungerande samhällsservice. Äldreomsorgen, förskolan, LSS-boenden,
fritidsverksamheten, förvaltningen med flera har alla jobbat hårt under året och vi vill
såhär inför jul visa vår uppskattning genom att samtliga medarbetare inom Farsta
förvaltning får en extra julgåva/julbonus med anledning av detta i många hänseenden
speciellt krävande året.
En julbonus/julgåva på 1000kr per medarbetare, inklusive timvikarier, vilket blir en
totalsumma på ca 1,5 mnkr. Vår grannstadsdel Älvsjö-Hägersten har ett liknande
upplägg vad det gäller extra julgåva i år.
I den senaste ekonomiska månadsrapporten redovisas ett överskott på 13,5 miljoner
kronor. Det är medel som staten skjutit till med anledning av Corona men som ej ännu
använts. En del av detta kan finansiera denna julbonus/julgåva. Skatteverket medger i år
en tillfällig skattfrihet för gåvor upp till 1000kr.
På grund av kort tidsfrist är förvaltningen fri att välja om detta ska vara en ekonomisk
julbonus eller en fysisk julgåva. I det fall det blir julgåva beaktas gärna lokalt
producerat och presentkort/matvaror som uppskattas av många inför jul.
Med anledning av förslaget uttalade Leif Söderström (SD) följande:
Vi instämmer fullt i detta S+V-förslag, personalen har outtröttligt och solidariskt
genomfört mycket omfattande åtaganden utöver det vanliga och kämpat för att begränsa
konsekvenserna av covid-19-virusets effekt på våra medborgares hälsa och trygghet.
Arbetet har utförts mot bakgrund av brister på personella och materiella resurser
förorsakade av såväl röd som blå politik för åratals nedprioriteringar av samhällets krisoch katastrofberedskap, vilket med full kraft gav sig till känna när pandemin bröt ut och
brister på de mest elementära materiella hygien- och skyddsprodukterna bidrog till att
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rena katastrofer inträffade för de mest utsatta i vår befolkning, varav många inte längre
är ibland oss.
Stadsdelsdirektör Gunilla Ekstrand berättade att förvaltningen i år har bestämt att alla
medarbetare får en julklapp i form av ett gåvokort värt 800 kronor, som tack för allt det fina
arbetet under året och särskilt med anledning av coronapandemin.
Stadsdelsdirektören lämnade även följande information:
 Förvaltningen och nämnden har ju tagit emot flera mejl från Farsta föreningsråd vid
Farsta gård gällande otrygghet. Den 10 december genomförde förvaltningen en
trygghetsvandring vid Farsta gård och ett arbete med att åtgärda de saker som kom
upp där har påbörjats. Förvaltningen har beställt en rivning av den gama dansbanan,
och rivningen kommer att ske denna eller nästa vecka.
 I Sköndal tömmer vi en illegal tipp, där trädgårdsavfall och annan bråte har samlats
under åren – hittills 160 ton trädgårdsavfall och 384 ton osorterat avfall. Vi sätter
upp bommar och stenar för att förhindra mer tippning. Totalt kostar detta cirka 1
miljon kronor, varav en stor del är avgifter hos återvinningscentralen.
Förvaltningschefen informerade också om det aktuella läget beträffande pandemin inom de
olika verksamhetsområdena. Bland annat förbereds för vaccination vid äldreboendena efter
nyår. Olof Peterson (M) undrade om pandemin har påverkat anställdas möjlighet att ta ut
semester, och Gunilla lovade återkomma med besked om det.
Avslutningsvis önskade stadsdelsdirektören, å hela förvaltningens vägnar, nämnden en god
jul och ett gott nytt år.
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