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§ 1 Godkännande av föredragningslistan
BESLUT
Stadsdelsnämnden fastställer den av ordföranden föreslagna föredragningslistan för
sammanträdet.
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BESLUTSÄRENDEN
§ 2 Verksamhetsplan och budget 2021
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2021.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för biologisk mångfald om 0,9 mnkr.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering avseende investeringsmedel för biologisk
mångfald om 0,3 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för driftmedel för vattenåtgärder om 0,7 mnkr.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för investeringsmedel för vattenåtgärder
om 0,2 mnkr.
7. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för investeringsmedel för
trygghetsskapande åtgärder om 2,0 mnkr.
8. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för klimatinvesteringar om 2,4 mnkr.
9. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för Stockholm vid vattnet om 0,8 mnkr.
10. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för giftfri förskola om 1,2 mnkr.
11. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 159,3 mnkr.
12. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatenheter enligt
tjänsteutlåtandets bilaga 2.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-01-20.
Dnr FAR 2020/773
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.
Kjell Backman m fl (S) yrkade att nämnden skulle delvis bifalla förvaltningens förslag och
lade därutöver fram ett eget förslag – se Reservation nedan.
Milla Eronen m fl (V) yrkade att nämnden skulle delvis bifalla förvaltningens förslag och
lade därutöver fram ett eget förslag – se Reservation nedan.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
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Reservation
Kjell Backman m fl (S)
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2021
2. Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till verksamhetsplan och
budget för 2021 som bygger på ramarna och intentionerna i Socialdemokraternas
budgetförslag för staden och på detta förslag för Farsta stadsdelsnämnd
3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Pandemin och den ekonomiska krisen påverkar oss alla. Personalen i förskolan, skolan och
äldreomsorgen har dragit ett extremt tungt lass. För många stockholmare har det under året
som gått blivit ännu tydligare hur viktigt det är att satsa på välfärden. En stark välfärd är
grunden för ett Stockholm som orkar stå emot kriser och där invånarna känner sig trygga.
Budgeten som antogs av fullmäktige i december återspeglar de borgerliga partiernas låga
ambitioner för framförallt förskola, skola och bostadsbyggandet.
Vi Socialdemokrater har högre ambitioner. Vi vet att Stockholm kan bättre. Vi vill fortsätta
arbetet för att Stockholm ska vara en stad för alla. En stad som håller samman med höga
ambitioner för ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet. Det är möjligt – men inte
om man väljer skattesänkningen före välfärden.
Vi beklagar detta vägval och noterar att om Socialdemokraternas budgetförslag vunnit
kommunfullmäktiges gehör hade Farsta SDN fått 24,0 miljoner mer för välfärden i vår
stadsdel. Det hade inneburit möjlighet till fler anställda inom äldreomsorgen och förskolan.
Det hade även skapat bättre förutsättningar för att kunna satsa mer på förebyggande
verksamheter som exempelvis lämpliga och bra mötesplatser och personal som arbetar med
ungdomar.
Fler barn och unga ska möta gemenskap, utveckling och trygghet. I många delar av vår stad
pågår det en dragkamp om våra ungdomars framtid. Ska de lockas till det kriminella gängets
gemenskap eller till familjens, föreningens och samhällets dito? Det borde vara uppenbart att
samhället ska lägga all energi på att hindra kriminella gängs utbredning och istället erbjuda
bra alternativ. Samtidigt ser inte verkligheten ut så. I Stockholms stad har anslagen till barn,
fritid och kultur minskats med realt närmare 20 procent under år 2019 och år 2020.
Kulturskolan har gjorts betydligt dyrare för barnen. Och den budget som finansborgarrådet
presenterar för år 2021 innebär att fritidsklubbarnas avgifter stigit med 50 procent på två år.
Så kan samhällets signaler se ut i vägvalet mellan om barn och unga ska vara på klubben
med gemenskap och utveckling eller om man ska tvingas ut på gatan och de väntande
gängen. Stockholms stad behöver vända den här utvecklingen. Fler, inte färre, ska delta i
idrott, kulturskola och fritidsklubb. Därför föreslår vi en avgiftsfri fritidsklubb, att
idrottshallar vid skolor alltid ska fyllas med öppen verksamhet på eftermiddagar samt att
avgiften till kulturskolan sänks och verksamheten utökas, framför allt i utsatta områden.
Idrottsföreningar och andra delar av civilsamhället ska aktivt engageras för att skapa
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verksamheter som lockar. De mötesplatser som finns i staden i form av fritidsgårdar ska ha
bättre och längre öppethållande och erbjuda ett bredare verk-samhetsutbud som passar fler
barn och ungdomar. Skolan ska tidigt se och fånga upp barn och ungdomar som riskerar att
hamna på glid. Det är därför välkommet med de skolsociala team som startades under förra
mandatperioden.
Förskola
Högermajoriteten fortsätter för tredje året i rad att spara på förskolan och den historiskt låga
satsningen på förskolan kommer att leda till sämre personaltäthet och större barngrupper. Det
blir en verksamhet som i grunden mindre tar hänsyn till barns behov och gör verksamheten
mindre attraktiv för de som jobbar i verksamheten.
Vi socialdemokrater föreslog en budget som skulle ha anslagit 175 miljoner kronor mer till
den kommunala förskolan i Stockholm stad. För vi vet att staden behöver driva en politik där
förskolan ges resurser att ha en bemanning med en högre personaltäthet och ökad andel
förskollärare. Idag är personalsituationen på stadens förskolor mycket ansträngd samtidigt
som pandemin ställer ytterligare krav på verksamheten. Verksamheterna har i många fall inte
utrymme att ta in vikarier och i det läget väljer den borgerliga majoriteten att ytterligare
försämra förskolornas förutsättningar.
Den schablonhöjning med 1,5 procent som den borgerliga majoriteten ansett ska garantera
alla barn i Stockholm en bra start i livet leder till att ytterligare nerskärningar kommer att
krävas ute i verksamheterna då kostnaderna för pris- och löneökningar kommer att öka med
minst 1,7 procent under kommande år. Detta skapar ett underskott som måste hanteras på ett
eller annat sätt. De reella kostnaderna för förskolan kommer dessutom med all sannolikhet
att öka med mer än 1,7 procent eftersom förskollärare är ett bristyrke, vilket pressar upp
löneökningarna i en betydligt högre takt än i andra yrken.
Resultatet av den borgerliga budgeten blir en förskola som ska klara pris- och löneökningar
utan tillräckligt utrymme för det. Förskolechefer tvingas nu administrera besparingar istället
för kunskap och pedagogisk verksamhet.
Vi vet att Stockholm kan bättre. Varje barn måste vara tryggt med personalen som de
spenderar sina dagar med, och vårdnadshavarna ska känna trygghet när de lämnar på
morgonen. Samtidigt måste personalen veta att de har kollegor och en rimlig
arbetsbelastning. Därför föreslog vi ett antal åtgärder och målsättningar för att vända den
negativa utvecklingen för en förskola av högsta kvalitet:




Vi satsar 60 miljoner kronor för att nå målet om ökad personaltäthet och ökad andel
förskollärare.
Personaltätheten ska över en fyraårstid öka till max 4,5 barn per pedagog och
andelen förskolelärare ska öka till minst 41 procent.
Vi satsar 17 miljoner kronor på att erfarna barnskötare ska få en riktad lönesatsning.
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Vi satsar 23 miljoner kronor på att alla stadsdelar ska ha tillgång till ett
förstärkningsteam för vikarier.
Vi satsar 7 miljoner kronor på att inrätta fler introduktionsförskolor.

Äldreomsorg
Det som vi länge vetat har blivit akut under pandemin – att personalen måste känna trygghet
för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Man ska ha råd och möjlighet att vara sjuk, man
ska kunna byta om efter arbetspasset och man ska ha tillgång till rätt utrustning och kunskap.
Tryggare anställningar för personalen gör att kompetensen och kvaliteten kan öka samt att
man vågar anmäla eventuella missförhållanden i verksamheten. Det har alltid varit viktigt,
nu ser vi att det också räddar liv.
Under pandemin har smittan varit större på boenden med högre andel timanställda och
information om bland annat ändrade rutiner har visat sig vara svår att få ut till den
personalen. De har blivit tilldelade arbetsuppgifter som inneburit att de gått mellan boenden
och avdelningar, eftersom de arbetar från dag till dag där det behövs. Chefer inom
äldreomsorgen har inte sällan ansvar för 50 medarbetare, vilket är ohållbart. Vi vill arbeta för
ett mer närvarande ledarskap med max 25 medarbetare per chef.
Vi satsar 85 miljoner mer än den borgerliga majoriteten på äldreomsorgen. Vi vill ha fler
trygga jobb och vi vill skärpa kraven för att fler ska kunna få en tillsvidareanställning och för
att fler ska kunna jobba heltid. Vi vill även stärka arbetet kring utskrivningar från sjukvården
med trygg hemgång och fler korttidsplatser. Och vi vill påbörja arbetet för att införa en
seniorbostadsgaranti.
Många äldre lider av ensamhet och social isolering, vilket staden behöver arbeta för att
motverka. Att vara ofrivilligt ensam är inte bara besvärligt eller till och med fruktansvärt för
den enskilde, det kan också leda till fysiska och psykiska följdsjukdomar för den drabbade.
Och vice versa, fysiska sjukdomar och psykisk ohälsa kan leda till ofrivillig ensamhet. Det
saknas en övergripande styrning och samordning av stadens förebyggande och uppsökande
verksamhet. Äldreomsorgen måste ges förutsättningar att tillgodose de äldres sociala behov,
oavsett om det är i den enskildes eget hem eller på ett särskilt boende. Därför ska alla
stadsdelsnämnder ha ett systematiskt förebyggande och uppsökande arbete för att säkerställa
att rätt målgrupp nås och att verksamheten motsvarar de individuella behoven.
Måltiden för den äldre ska vara en lustfylld upplevelse. Under några år har de blågröna
avsatt pengar till Matlyftet, med målet att ge äldre bättre måltidsupplevelser och att motverka
ofrivillig ensamhet. Vi vill verka mer långsiktigt genom att satsa på att utse måltidsombud
inom varje enhet inom hemtjänsten och på särskilda boenden. Dietisterna ska, tillsammans
med måltidsombuden, kompetensutveckla omsorgspersonalen i kostfrågor. Denna metod har
en långsiktig effekt i verksamheterna.
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Vi satsar 35 miljoner kronor på att grundbemanningen inom äldreomsorgen ska öka
och att 90 procent av tjänsterna ska vara på heltid samt i form av
tillsvidareanställning.
Vi satsar 25 miljoner kronor på bemanningsenheter med fastanställd heltidspersonal
i alla stadsdelar.
Vi satsar 4 miljoner kronor på att utse måltidsombud inom varje enhet inom
hemtjänsten och på särskilda boenden.
Vi satsar 13 miljoner kronor på att utveckla förenklat beslutsfattande inom
hemtjänsten för att äldre ska få större inflytande över sin vardag.
Vi satsar 29 miljoner kronor på tryggt mottagande och fler korttidsplatser för att
ingen ska vara kvar på sjukhus längre än nödvändigt och ingen ska komma hem till
sin bostad utan att få den hjälp som krävs hemma.

Barn, kultur och fritid
I skuggan av pandemin har 2020 också varit det år då det slagits rekord i antal skjutningar.
Vi vet att det är de förebyggande insatserna som gör mest skillnad i kampen mot
kriminalitet. Utvecklingen måste vändas. Stockholm kan bättre. Polisens uppmaning till
staden är tydlig – ge skolan bra förutsättningar att jobba förebyggande. Det är inte svårt att se
att skolorna kommer tvingas välja bort det som inte är lagreglerat om de har otillräckliga
resurser och att mycket av förebyggande insatser i stället kommer att komma att landa på
stadsdelsnämnderna. Detta samtidigt som stadsdelsnämnderna de senaste åren fått sämre
förutsättningar. Det förebyggande arbetet behöver stärkas och vi föreslog därför en riktad
satsning mot 10 till 15-åringar med målet att ingen som är ung idag ska vara del av gängen i
framtiden. I vårt Stockholm ska alla känna sig trygga.
Den borgerliga majoriteten lägger i år en budget med en mycket blygsam uppräkning av
skolans budget. Med tanke på de utmaningar som skolan står efter förra årets strama budget
är det förvånande att skolan inte ges mer resurser. Vi vill att fritidsklubbarna avgiftsbefrias
och ett särskilt stöd till fritidshem i socialt utsatta områden införs. Skolan ska vara en trygg
plats för barn och unga i staden och därför sänker vi trösklarna för barn att delta i
fritidsklubbarnas och fritidshemmens verksamhet.




Vi satsar 10 miljoner kronor på riktiga parklekar - rustade för framtiden, bemannade
och öppna när barn vill leka.
Vi satsar 10 miljoner kronor på ökat öppethållande och mer riktad verksamhet på
fritidsgårdarna.
Vi satsar 4 miljoner kronor på att alla föräldrar och nyblivna föräldrar i Stockholm
erbjuds stöd och program i föräldraskap.

Vi vill ha bemannade och öppna fritidsgårdar och parklekar samt öppna förskolor.
Arbetsmarknadsåtgärder
Trots att arbetslösheten har ökat och ungdomsarbetslösheten har fördubblats sedan förra året
vägrar den borgerliga majoriteten att agera. Insatser, investeringar och politisk vilja krävs för
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att vända utvecklingen. Vi satsar 55 miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten för
att vi vet att Stockholm kan bättre. Vårt mål är att ungdomsarbetslösheten ska halveras.
Staden har många verktyg att sätta in för att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden
ska ges möjlighet att få ett jobb och egen försörjning. För de som saknar utbildning ska
staden säkerställa att de får rätt kompetens för att kunna ta ett arbete. Vi vill att kvinnor och
män ska ha samma möjligheter till ekonomisk självständighet livet ut.
Alla stockholmares kunskap, erfarenhet och kraft ska tas tillvara. Genom aktiva
arbetsmarknadsinsatser kan staden verka för att kostnader för försörjningsstöd minskar
samtidigt som skatteintäkter kan öka.



Vi satsar 36,5 miljoner kronor på 1100 nya Stockholmsjobb.
Vi satsar 19 miljoner kronor på att fler unga ska få arbetslivserfarenhet genom
feriejobb.

Ekonomiskt bistånd
Arbetslösheten i Stockholm har legat på låga nivåer under många år men trenden bröts år
2019 då arbetslösheten började stiga. Den historiska trenden med minskat antal hushåll som
erhåller ekonomiskt bistånd har också brutits. Coronakrisen har lett till att arbetslösheten har
ökat inom vissa branscher och de många stockholmare som av olika anledningar stod utanför
arbetsmarknaden har fått det ännu svårare att ta sig in.


Vi satsar 4 miljoner kronor på förstärkt vägledning till arbete och utbildning.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri
Coronakrisen har lett till att flera oroar sig för sin ekonomi och den höga arbetslösheten
innebär att många också får det svårare att klara sin ekonomi. Vi stärker budget- och
skuldrådgivning för att alla som oroar sig för sin ekonomi eller har stora skulder ska få råd
och stöd.
Staden har ett ansvar i att stötta brottsoffer, och då särskilt kvinnor och barn som är eller har
varit utsatta för våld av närstående. Vi vill att ett utvecklingsarbete ska göras för att hitta
våldsutsatta med särskild sårbarhet såsom äldre, personer med funktionsnedsättning och/eller
beroendeproblem samt säkerställa att dessa personer får det stöd som de har behov av.
Under åren fram till år 2025 ska staden konsekvent och uthålligt motarbeta ökad otrygghet,
brottslighet och segregation. Målet är ingen ung är kriminell år 2025. Trygg barndom och
trygg uppväxt lägger grunden för att motverka brottslighetens grundorsaker. Polisen,
akademin och professionen är alla överens om staden måste göra mer för att säkerställa att
barn och unga rustas med fler skyddsfaktorer. Staden kan också göra mer för att motverka att
unga vistas i riskmiljöer och att de anammar en kriminell livsstil. Vi vill genom en historisk
satsning säkerställa att barn och ungdomar hittar framtiden i samhällsgemenskapen, familjen,
skolan och det civila samhället, snarare än i kriminella gäng och organiserad brottslighet.
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Grundläggande för detta är att öka barn och ungdomars framtidstro, tillit och trygghet.
Stadens samtliga nämnder och styrelser ska därför arbeta med målsättningen att ingen i
åldersgruppen 10 till 15 år under perioden fram till år 2025 ska lockas in i brottslighet eller
begå kriminella handlingar. Genom att stärka skyddsvallarna på riktigt under denna kritiska
ålder stärks också motståndskraften under de äldre tonåren.
Genom förstärkningsteamen och insatsteam förstärks socialtjänsten så att fler fångas upp
tidigt. I vår budget för ett Stockholm som kan bättre reserveras närmare 200 miljoner kronor
i flera nämnder i en satsning för att ge reella förutsättningar att uppnå målet om ingen ung i
kriminalitet till år 2025. Stadens alla verksamheter ska i sina verksamhetsplaner redovisa hur
man kommer jobba med målgruppen 10 till 15-åringar med målbilden att ingen ung ska vara
i kriminalitet till år 2025.
Vi vill att personer som behöver stöd för att lämna en kriminell livsstil ska få en första
kontakt med staden inom 24 timmar. De sociala insatsgrupperna stärktes under den förra
mandatperioden. Vi vill fortsätta utveckla insatsgruppernas roll och arbetssätt.
Insatsgruppernas arbete med att nå den yngre målgruppen 12-18 år ska utvecklas och
likställigheten ska öka. De effektivaste metoderna ska användas i stödet till individen. När
fler visar intresse för att lämna kriminaliteten ska staden snabbt erbjuda insatser.






Vi satsar 2 miljoner kronor på att SIP-samordnare permanentas och antalet
samordnare utökas.
Vi satsar 3 miljoner kronor på en tillgänglig budget- och skuldrådgivning inför
lågkonjunktur.
Vi satsar 7 miljoner kronor på stöd för att lämna en kriminell livsstil inom 24
timmar.
Vi satsar 5 miljoner kronor på det uppsökande arbetet för att hitta våldsutsatta.
Vi satsar 14 miljoner på trygga barn och ungdomar, med bland annat fler
fältassistenter, mer förebyggande arbete och mer samverkan med skolan.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
I ett Stockholm för alla främjas jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhällslivet. Vi vill motverka hälsorisker bland personer med funktionsnedsättning. Genom
att samarbete med berörda nämnder och civilsamhällets aktörer ska hälsofrämjande insatser
utvecklas och kunskap om tillgängliga aktiviteter spridas. I syfte att förbättra hälsan för de
som bor i gruppbostäder med särskild service enligt LSS vill vi att friskvårdskort på stadens
simhallar ska erbjudas. Simhallarna erbjuder olika aktiviteter både i bad och gym.


Vi satsar 4 miljoner kronor på hälsofrämjande insatser och friskvårdskort för alla
med LSS-insatsen gruppbostad.

Stadsmiljö
Stockholm barn och unga behöver goda miljö för lek och utveckling. Därför är det viktigt att
investera och utveckla stadens lekplatser, rusta upp och bemanna parklekar samt tillföra fler
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plaskdammar. Idag är många av staden parklekar i dåligt skick och med tidigare sparkrav har
flera parklekar runtom i staden fått minska bemanning de senaste åren. Stockholm kan bättre
och behöver satsa på stadens barn och unga.
Biologisk mångfald är en av de grundläggande förutsättningarna för att våra ekosystem ska
kunna leverera funktioner och nyttor som vi människor behöver och använder. Den
biologiska mångfalden är idag en akut fråga. Det är i första hand stadsdelsnämnderna som
ansvarar för skötseln av naturmarken, inklusive naturreservaten. I och med ökade ambitioner
kommer också behovet av driftmedel att öka. Men istället för ökade resurser till stadsdelarna
har stora nedskärningar gjorts för att kunna sänka skatten. Det drabbar naturvårdsskötseln
och den biologiska mångfalden. För att få till förbättringar i verkligheten måste även de som
ska utföra det långsiktiga driftarbetet få de resurser som krävs.



Vi satsar 10 miljoner kronor på upprustning av exempelvis
lekplatser/parklekar/plaskdammar.
Vi satsar 5 miljoner kronor på ökad naturskötsel.

Reservation
Milla Eronen m fl (V)
Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
 att delvis godkänna förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2021
 att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med ett reviderat förslag till
verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige.
Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Vänsterpartiet anser att offentliga medel ska säkerställa en fungerande och trygg välfärd och
därav skulle vi om vårt parti styrt Stockholm satsat 455 miljoner mer än borgarna på stadens
verksamheter. Vänsterpartiet skulle också satsa mer på Stockholms förorter och fördela mer
ekonomiska medel dit. För Farstas del skulle det betyda 34,9 miljoner mer till Farsta stadsdel.
De styrande Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet
lägger totalt 1742,1 mkr i nettobudget för hela stadsdelen. Med Vänsterpartiets budget blir
det nästan 35 miljoner mer; totalt 1777,0 i nettobudget.
Det skulle säkerställa bättre arbetsvillkor i förskolan, mer till äldreomsorgen samt utökade
fritidsverksamheter till barn och unga. Dessutom mer pengar till individ och familj samt
ekonomiskt bistånd. Alla kan ha det tillfälligt tuff under sin livstid, inte minst i rådande
pandemi. I vänsterns samhälle hjälper vi varandra som medborgare, har råd med skäliga
löner för arbetande och fördelar pengar dit det mest behövs. Vi skär inte ner utan vi lägger
till.
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Av nedanstående tabell framgår skillnaden mellan den blågröna majoritetetens och
Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan och budget för 2021.
Vänsterpartiet i Farsta stadsdelsnämnds nettobudget 2021 – i mnkr
Farsta
stadsdelsnämnd
Nämnd, förvaltning,
administration
Individ och
familjeomsorg
Stadsmiljö
Förskoleverksamhet
Äldreomsorg
Omsorg om
funktionshindrade
Barn, kultur, fritid
Arbetsmarknad
Ekonomiskt bistånd
Övrig verksamhet
Totalt

Budget
2020
netto
87,3

Borgerlig
budget 2021

Vänsterpartiets
budget 2021

72,5

72,5

Skillnad
borgligt
vs vänster
-

174,2

193,7

199,7

6

22,8
346,6
595,1
295,9

28,2
350,6
621,5
314,3

29,2
360,6
633,5
314,3

1
10
12
-

24,1
14,9
105,0
0
1665,9

32,8
15,1
108,4
5
1742,1

36
15,1
111,1
5
1777

3,2
2,7
34,9

Vänsterpartiets budgetförslag
Vänsterpartiet vill ha ett Farsta för alla. Ett Farsta där det finns gott om hyresrätter med
rimliga hyror, grönområden och badplatser tillgängliga för alla. En plats där förskolorna får
ordentligt med ekonomiska resurser för att kunna ha mindre barngrupper och barnskötare
och pedagoger har goda möjligheter att planera sin tid. Farsta ska vara en plats där
äldreomsorgen är trygg och fullt finansierad. Socialtjänsten ska ha förutsättningarna som
behövs för att göra ett gott arbete och Farsta fritids parklekar och fritidsgårdar ska få tillbaka
sina öppettider och personal.
Individ och familjeomsorg
Rådande pandemi har gjort livet svårare för många i vårt samhälle. Många har förlorat sina
arbeten och faktorer pekar på att barnfattigdomen ökar. Vi fortsätter därför satsa på
socialtjänsten så de har möjlighet att hinna med att göra ett bra arbete. Sex miljoner extra
skulle vi lägga på att stärka socialtjänsten, inklusive förstärkning av sociala insatsgrupper
(SIG) och särskilt kvalificerade kontaktpersoner.
Stadsmiljö
Farsta erbjuder en fantastisk natur med två sjöar och stora grönområden. I dessa tider är vi
alltfler som kommit att uppskatta närmiljön och vi vill att fler medborgare ska uppskatta
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utemiljön. Inom detta område ska vi utreda om det går att skapa badplats i Fagersjö. Att
tillsammans med föreningslivet göra det möjligt att utöka antalet kolonilotter i stadsdelen,
förslagsvis i Gubbängen och Hökarängen. Stadsdelsnämnden ska också föreslå
kommunfullmäktige att Majroskogen och Fagersjöskogen blir naturreservat. Vänsterpartiet
motsätter sig förslaget att göra Lingvägen till genomfartsväg till Farsta, detta då det skulle
försvinna värdefulla grönområden och utgöra mer trafik nära skola och barn.
På sikt skall parkskötseln såväl som snöröjning m.m. utföras i egen regi med egen personal
och utrustning. Fortsatt satsning på trygghet genom bland annat bättre belysning av offentlig
miljö i samverkan med trafiknämnden.
Vi vill starta ett fritidsbibliotek i Farsta i samarbete med föreningslivet eller på egen hand–
en så kallad fritidsbank för utlåning av sport och fritidsutrustning. Det tror vi skulle
uppskattas av Farstaborna och kommuner som redan inrättat detta har påvisat att det främjat
utelivet och folkhälsan.
Förskoleverksamhet
Vi gör en stor satsning på förskolan med 10 miljoner kronor extra än den borgerliga
budgeten. Barngrupperna ska minskas. Det innebär en bättre miljö både för barn och
personal. Överhuvudtaget bör fler mindre avdelningar och förskolor främjas. Personal ska
beredas möjlighet att ta sin pedagogiska utvecklingstid, PUT, utan att det innebär att
arbetsgruppen påverkas negativt.
Äldreomsorg
Äldreomsorgen har haft det oerhört tufft under rådande pandemi. För att komma på ordentlig
rätsida satsar vi hela 12 miljoner extra. Enheter och personal på golvet såväl som ledning och
mellanchefer ska få möjligheter att avlastas under den arbetsamma tid som Corona har
inneburit. Pengarna kan också gå till att utöka möjligheterna till teknisk utrustning då Corona
ställt om mycket av både de boende vardag såväl som personalens sätt att arbeta.
Den kommunala hemtjänsten ska vara utförare för de som avstår från att välja.
Omsorg om funktionshindrade
Inga generella nyliberala effektiviseringar (besparingskrav).
Barn, kultur och fritid
Parklekar och fritidsgårdar – här lägger vi till 3,2 miljoner extra så att tiderna utökas och
personal kan anställas så verksamheterna inte behöver stänga så fort någon är sjuk som idag.
Överhuvudtaget är parklekar och fritidsgårdar viktiga förebyggande verksamheter och något
vi i Farsta ska vara mycket stolta över att de är så populära och välbesökta både av tjejer och
killar. Givetvis ska även dessa platser med jämna mellanrum rustas upp. Vi följer
utvecklingen av Fagerlid parklek då det var ett misstag av nämnden att lägga ner denna
populära verksamhet.
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Vi vill fortsätta att satsa på en fritid för alla i samtliga nio bostadsområden i vår stadsdel - på
parklekarna, de öppna förskolorna och fritidsgårdarna. Vi avvisar alla förslag om att lägga
ned eller kraftigt minska dessa verksamheter.
Vi vill även under 2021 inleda en dialog med alla kulturföreningar och kulturarbetare som är
verksamma i stadsdelen med målet att utveckla och etablera ett kulturhus i Farsta Centrum.
Detta för att efter valet 2022 kunna inleda en gemensam planprocess med exploaterings- och
stadsbyggnadsnämnderna.
Arbetsmarknad
Inga generella nyliberala effektiviseringar (besparingskrav), däremot flera feriejobb i egen
regi och i samverkan med andra förvaltningar och stadens bolag. Vi skulle även göra en
satsning på att få fler ungdomar från hyresområden att söka dessa arbeten.
Ekonomiskt bistånd
Då behovet av ekonomiskt bistånd ökat som en del av konsekvenserna under rådande
pandemi anser vi det nödvändigt att skjuta till ytterligare 2,7 miljoner extra så ytterligare
handläggare kan anställas för att påskynda handläggningstiden för dem i behov av stöd.
Särskilt uttalande
Leif Söderström (SD)
Ett förslag till verksamhetsplan och budget för Farsta stadsdelsnämnd i linje med
majoritetens budget i kommunfullmäktige har inkommit till stadsdelsnämnden.
Sverigedemokraterna har presenterat en egen budget i kommunfullmäktige där vi redovisar
vår syn på hur verksamheten för Stockholms stad bör prioriteras och hänvisar därför till
denna för en utförligare beskrivning.
Sverigedemokraterna avstår därför från att delta i beslut om verksamhetsplan och budget för
Farsta 2021.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 FEBRUARI 2021
SIDA 15

§ 3 Skapa en träffpunkt utomhus i Sköndal med träningsredskap för seniorer
Inlämnat medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda ett medborgarförslag från Karin
Öhman om att skapa en träffpunkt utomhus i Sköndal med träningsredskap för seniorer.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Karin Öhman att nämndens skapar en träffpunkt utomhus i
Sköndal med träningsredskap för seniorer.
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 2021-01-20.
Dnr FAR 2020/762
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 har tidigare - baserat på ett medborgarförslag - agerat för att
träningsredskap anpassade för seniorer skulle införskaffas till gagn för seniorverksamheten
på Tuben i Farsta centrum. Förvaltningen förordade då ett avslag med hänvisning till
kostnaden ca 10,000 :-, endast SD gav stöd till det medborgarförslaget,
När nu förvaltningen förordar att utreda förutsättningarna för ett nytt ute-gym för seniorer i
Sköndal så är vi positiva och ser med spänning fram mot att ta del av förslaget. Särskild
hänsyn behöver dock tas till träningsredskapens ergonomiska anpassningsmöjlighet för de
äldre som ofta är stela och sköra. De klimatmässiga utmaningar som ett ute-gym bjuder på,
med avseende på att upprätthålla funktionalitet under årets alla dagar, måste också tas i
beaktande vid utformandet av anläggningen.
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§ 4 Bygg en bastu vid något av stadsdelsområdets strandbad
Inlämnade medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda ett medborgarförslag om att bygga
en bastu med utebad i Magelungen vid Farsta simhall.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda ett medborgarförslag från
Alexandra Einerstam om att bygga en bastu vid Hökarängsbadet eller Farstabadet.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att stadsdelsnämnden ska bygga en bastu med utebad i
Magelungen vid Farsta simhall. I ett annat medborgarförslag föreslår Alexandra Einerstam
att nämnden ska bygga en bastu vid Hökarängsbadet eller Farstabadet.
I kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 får exploateringsnämnden i uppdrag att bistå
idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och berörda stadsdelsnämnder med att
underlätta för fler bastuflottar på stadens vatten.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda de båda
medborgarförslagen och återkomma med ett förslag till svar vid ett senare sammanträde.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-01-20.
Dnr FAR 2021/13
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 är mycket positiva till inrättandet av fler badanläggningar i staden så
att stockholmarna skall få än fler möjligheter att njuta och få upplevelser av huvudstadens
generösa naturtillgångar. Detta är även en av punkterna i SD´s lokala miljöprogram.
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§ 5 Stora parkinvesteringar 2022–2024
BESLUT
Stadsdelsnämnder godkänner förvaltningens förslag till stora parkinvesteringar 2022–2024
och överlämnar förslaget till trafiknämnden.
Ärendet
Budgeten för stadens parkinvesteringar är delad i två olika poster: medel som fördelas enligt
en fördelningsnyckel och investeringsmedel för stora parkinvesteringsprojekt, som
stadsdelsnämnderna årligen ansöker hos kommunstyrelsen om i treårsbudgeten.
Dessförinnan ska stadsdelsnämnderna lämna förslag på investeringsprojekt till
trafiknämnden, som bereder frågan för kommunstyrelsens räkning.
Förvaltningen föreslår Farsta strandpark, Aktivitetspark Farstaängen och entréplatser till
Majroskogen som stora investeringsprojekt under perioden 2022–2024.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-12 -29.
Dnr FAR 2020/783
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 6 Farsta strandpark – utbyte av brygga vid Farsta gård
Genomförandeärende
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att byta ut bryggan vid Farsta gård enligt
förvaltningens förslag.
Ärendet
Vid sitt sammanträde den 7 mars 2019 fastställde stadsdelsnämnden ett program för Farsta
strandpark. Första etappen för strandparken är Farsta gård. Parken med fruktlunden
färdigställdes under 2020. Nu föreslås bryggan i slutet på parkens mittaxel bytas ut.
Åtgärden är kostnadsberäknad till 3,92 miljoner kronor.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-01-07.
Dnr FAR 2021/2
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 Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken
BESLUT
1. Farsta stadsdelsnämnd fastställer för sin del lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Fakta
och åtgärdsbehov och Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Genomförandeplan.
2. Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken ska ske
i enlighet med vad som anges i förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande.
Ärendet
Enligt EU:s vattendirektiv ska samtliga vattenförekomster inom unionen skyddas och
återställas så att de uppnår god ekologisk och kemisk status. Bestämmelser om miljön i en
vattenförekomst benämns som miljökvalitetsnormer och ansvaret för att en
miljökvalitetsnorm följs åvilar kommuner och myndigheter.
Enligt Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus ska lokala åtgärdsprogram tas
fram som visar hur staden ska arbeta för att uppnå god status i stadens vattenförekomster.
Genom lokala åtgärdsprogram kan staden visa hur miljökvalitetsnormerna är avsedda att
följas och utgör därmed en förutsättning för att staden ska kunna förena sitt bostadspolitiska
mål om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030 med skyldigheten att följa
miljökvalitetsnormerna för vatten.
Drevviken bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemisk status.
Syftet med programmet är att belysa de huvudsakliga utmaningarna och föreslå konkreta
åtgärder så att vattenmiljön förbättras till att motsvara god ekologisk och kemisk status.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-01-14 som är
gemensamt för alla berörda förvaltningar och nämnder.
Dnr FAR 2021/4
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 Milla Eronen m fl (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V)
För att våra medborgare i Farsta ska kunna bada, fiska och kunna nyttja ett vatten i
världsklass behöver vattenkvalitén förbättras. I samband med att staden och dess
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kranskommuner växer med fler innevånare och bostäder behöver vi ha höga ambitioner för
att vårda och utveckla vår gemensamma miljö.
De sammanlagda kostnaderna är betydande och prioriteringar kommer behöva göras. Men
det är viktigt att förbättra vattenkvaliteten fram till 2027. Beslut om åtgärdsprogrammet
innebär inte i sig ett beslut om finansiering. I tjänsteutlåtandet föreslås finansiering genom
VA-taxan eller inom ordinarie budget, men erfarenheter från tidigare åtgärdsarbete för att
förbättra vattenstatusen i stadens sjöar, visar att det finns behov av en väsentligt utökad
finansiering för att nå målet om en god vattenstatus. För att åtgärderna inom
åtgärdsprogrammet ska kunna inrymmas inom ordinarie budget utan att påverka andra
kommunala verksamheter borde staden överväga att höja skatteintäkterna.
Tillsammans med lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån så kan vi förbättra vår
miljö till framtida generationer. Det är det värt, även med någon extra skattekrona.
Särskilt uttalande
Leif Söderström (SD)
En klimatmässigt hållbar livsstil och kemikaliemässigt säkrad miljö är grundläggande villkor
för god hälsa och ekosystemens fortbestånd.
Prioriterade utsläpps-elimineringar i ett globalt perspektiv tillsammans med koldioxidfri
energiproduktion är en effektiv klimatstrategi för att minska belastning på såväl lokala som
globala ekosystem.
Industri och samhälle behöver producera och konsumera utan att avfall och gifter sprids i
naturen. En omställning till en mer miljövänlig livsstil pågår globalt, dock med avsevärda
skillnader i förutsättningar och ambitioner länder och regioner emellan.
Sverige har sedan många år tillbaka aktivt bedrivit omfattande miljövänlig politik, dock finns
i landet fortfarande många ytor i stort behov av sanering från miljöförstörande ämnen.
Drevviken med flödesanslutningar är en sådan. Där finns fosfor och andra skadliga ämnen
från tidigare utsläppskällor som orsakat övergödning vilket fördärvar ekosystems
livsbetingelser, först på lokal nivå men i slutänden så drabbas även Stockholms skärgård och
Östersjön.
En nödvändig men kostsam och omfattande sanering av Drevvikens vattensystem är nu på
gång för att på sikt återställa vattenkvaliteten och därmed normalisera förutsättningarna för
de ekologiska systemens existens och utveckling. Sverigedemokraterna är mycket angelägna
om att processen för återställningen påbörjas snarast och kommer med stort intresse följa
projektets utveckling i tiden.
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§ 8 Miljö- och klimathandlingsplan 2021–2023
BESLUT
Stadsdelsnämnden fastställer förvaltningens förslag till miljö- och klimathandlingsplan
2021–2023.
Ärendet
Kommunfullmäktige fattade under våren 2020 beslut om ett nytt miljöprogram och en
särskild klimathandlingsplan för staden. Programmet och handlingsplanen gäller för åren
2021–2023. Alla nämnder och bolagsstyrelser har ett uppdrag att formulera lokala miljö- och
klimathandlingsplaner för sina verksamhetsområden.
Farsta miljö- och klimathandlingsplan för 2021–2023 är ett förvaltningsövergripande
dokument där prioriterade mål och etappmål i stadens miljöprogram är konkretiserade med
aktiviteter på lokal nivå. Förvaltningen har genomförandeansvar för flertalet etappmål i
miljöprogrammet. Farstas miljö- och klimathandlingsplan följs upp i tertialrapporter och
verksamhetsberättelse.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-12-22.
Dnr FAR 2020/764
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 9 Ändring av lokala ordningsföreskrifter för att anlägga hundrastgårdar
Hemställan hos kommunfullmäktige
BESLUT
Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunfullmäktige om ändring av de lokala
ordningsföreskrifterna så att de omfattar de båda nya hundrastgårdarna i Farsta strand och
Sköndal enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
Stockholms allmänna lokala ordningsföreskrifter anger att hundar ska hållas kopplade på
offentlig plats med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Dessa
hundrastplatser finns angivna på karta i föreskrifternas bilaga 9. Då deras placering finns
bestämda i Stockholms allmänna lokala ordningsföreskrifter kan inte nya anläggas utan att
registreras i de lokala ordningsföreskrifterna.
Farsta stadsdelsförvaltning avser att bygga en ny hundrastgård i Sköndal under 2021. Utöver
det så finns en hundrastgård i Farsta strand som inte är registrerad i de lokala
ordningsföreskrifterna. Nämnden föreslås därför hemställa hos kommunfullmäktige om att
dessa två hundrastgårdar läggs in i bilaga 9 till de lokala ordningsföreskrifterna.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-01-04.
Dnr FAR 2020/751
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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REMISSER OCH YTTRANDEN
§ 10 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd (PM)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
socialdepartementets promemoria Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid
tillstånd.
Ärendet
I en promemoria från socialdepartementet föreslås lagändringar som ska göra det möjligt för
Försäkringskassan och kommunerna att neka en assistansberättigad person utbetalning av
ersättning om verksamheten bedrivs av företag som saknar det lagstadgade tillståndet från
Inspektionen för vård och omsorg. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021.
Förvaltningen ställer sig positiv till föreslagna ändringar och bedömer att de kan bidra till
ändamålsenlig användning av assistansersättning och säkerställa god kvalitet i personlig
assistans. Konkret bedöms ändringarna kunna bidra till att antalet oseriösa utförare minskar.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-01-08.
Dnr FAR 2021/8
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 Stockholms stads trygghetsprogram 2020–2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
förslag till Stockholm stads trygghetsprogram 2020–2023.
Ärendet
Utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen i budget 2019 har
stadsledningskontoret tagit fram ett förslag till revidering av stadens trygghetsprogram, som
ska gälla för åren 2020–2023. Det är ett övergripande dokument som framför allt beskriver
vad som ska göras, snarare än hur.
Förvaltningen arbetar i hög utsträckning i linje med hur förslaget beskriver trygghetsarbetet.
Förvaltningen saknar dock en utsedd samordnare för trygghetsarbetet. Vi har hittills istället
valt att fördela ansvaret för trygghetsfrågorna på flera funktioner, ungefär som indelningen i
programmets andra kapitel.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-11-10.
Dnr FAR 2020/607
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 Milla Eronen m fl (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V)
Vi instämmer och ställer oss positiva till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen. Dock önskar vi att förvaltningen ska utse en trygghetssamordnare. Farsta stadsdel
är ett av programmets fyra fokusområden vilket innebär att inventerings- och
planeringsresurser riktas till Farsta. I programmet står det tydligt att ”Samtliga nämnder och
bolagsstyrelser ska ha en utsedd samordnare som ansvarar för att samordna och förankra det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, inklusive samverkan internt som externt. ”
Dessutom står det att ”För att nå en effektiv samverkan krävs utsedda funktioner som håller
ihop och driver på samverkansarbetet”. Förvaltningen skriver själva att det finns en viss
sammanblandning i uppdrag, organisation och ansvar mellan trygghets – respektive
säkerhetsfrågor, vilket kan klargöras med en kompetent samordnare. Risken, enligt oss, blir
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annars att de olika enheterna endast ser till sitt eget uppdrag. En trygghetssamordnare med
mandat att ta beslut kan ha överblick över alla områden och samordna arbetet för att uppnå
det övergripande målet, en tryggare stad.
Vidare ser vi mycket positivt på trygghetsprogrammets fokus på det förebyggande arbetet
såsom satsningar på tidiga sociala interventioner under barns uppväxt. Öppna förskolan,
förskolan och grundskolan är betydelsefulla aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Vi vill
satsa mer resurser på utökade öppettider på öppna förskolor, mindre barngrupper i förskolan
och mer resurser till barn och ungas fritidsaktiviteter.
Särskilt uttalande
Leif Söderström (SD)
Målet i Stockholms stads trygghetsprogram är att alla utsatta områden och särskilt utsatta
områden ska vara borta år 2025. Målet för otryggheten är att den ska vara halverad. Bägge
dessa mål framstår som orealistiska då utvecklingen går åt motsatt håll.
Otryggheten och kriminaliteten breder ut sig än mer, och har snarare eskalerat än minskat
under en väldigt lång tid. Till stor del ligger ansvaret och verktygen till förbättring på
nationell nivå. Stadens möjligheter att påverka för att stävja organiserad brottslighet och
bedrägerier är därför begränsade, men att staden bedriver ett effektivt brottspreventivt arbete
inom de ramar som staden har till sitt förfogande är grundstenen till förändring. Utöver det
egna ansvaret ska staden därför utöva påtryckningar på staten om att införa effektiva åtgärder
som på sikt kan stoppa den nuvarande utvecklingen.
Med bakgrund av ovanstående framstår förslaget på trygghetsprogram som naivt både vad
det gäller målen och möjligheten för staden att påverka det som sker. Det saknas också en
utvärdering av de åtgärder som har införts. Ständig och adekvat inhämtning och utvärdering
av information är en förutsättning. Det är genom att skapa förståelse för varför kriminaliteten
frodas trots stora satsningar som staden kan vidta åtgärder som förbättrar situationen.
Vi Sverigedemokrater anser det vara av största vikt att de medel som staden varje år fördelar
mellan olika verksamheter både är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Att ständigt utöka
budgeten för trygghetssatsningar utan att läget förbättras är oansvarigt. Sverigedemokraterna
har därför i en motion den 19 januari 2020 föreslagit att staden ska utvärdera hur de införda
åtgärderna har påverkat tryggheten och brottsutvecklingen.
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§ 12 Ansökan om serveringstillstånd för restaurangen 4 Corners Pizza i Farsta
centrum
Svar på remiss från socialnämnden
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
ansökan om serveringstillstånd för restaurangen 4 Corners Pizza i Farsta centrum.
Ärendet
Restaurangen 4 Corners Pizza, som öppnar inom kort i Farsta centrum, har ansökt om
stadigvarande serveringstillstånd. Ansökan gäller servering av vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker med en serveringstid i restaurang alla veckodagar klockan 11.00 – 20.00.
Förvaltningen har inga invändningar mot ansökan.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-01 -07.
Dnr FAR 2020/790
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
§ 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 25 januari 2021
 Funktionshinderrådets protokoll den 25 januari 2021
 Demokrati-, integrations- och föreningsrådets protokoll den 7 december 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. 2020-12-03: Bekräftelse av överklagande av Stadsarkivets beslut att belägga
handling med sekretess. Dnr FAR 2020/722.
2. 2020-12-15: Deltagande på distans vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17
december 2020. Dnr FAR 2020/604. (Detta beslut fattas av ordföranden enligt
bestämmelse i reglemente, inte enligt nämndens delegering.)
3. 2021-01-19: Stadsdelsnämndens sammanträde den 4 februari 2021 ska hållas inom
stängda dörrar. Dnr FAR 2021/11.
Förvaltningen hade redovisat besluten i en sammanställning daterad 2021-01-19.
Dnr FAR 2020/729
 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. 2020-07-28: ldéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kulturföreningen Konsthall C
om sommaraktiviteter för barn och unga 2020. Dnr FAR 2020/286. (5:6)
2. Överenskommelse om samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst inklusive
prevention och fritid. Gäller från den 1 januari 2021. Dnr FAR 2020/728.
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3. 2020-11-17: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid trafikkontoret att
genomföra upphandling av solcellskomprimerande skräpkorgar och
källsorteringsmoduler. Dnr FAR 2020/745. (Även enligt 8:13)
4. 2020-12-22: Rättegångsfullmakt för Jessica Dahlberg Fundin, biträdande enhetschef
vid enheten barn och ungdom 1. Dnr FAR 2020/766. (Enligt nämndbeslut 2020-1022, dnr FAR 2020/492.)
5. 2020-12-22: Rättegångsfullmakt för Kerstin Almgren, biträdande enhetschef vid
enheten barn och ungdom 2. Dnr FAR 2020/767. (Enligt nämndbeslut 2020-10-22,
dnr FAR 2020/492.)
Förvaltningen hade redovisat ärendena i en sammanställning daterad 2021-01-19.
Dnr FAR 2020/729
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
Direkt före sammanträdet informerade avdelningschef Therése Grahn och
verksamhetsutvecklare Erika Betzén om hur förvaltningen säkerställer inför placeringar på
HVB, vilka rutiner som finns för att kontrollera verksamheternas IVO-tillstånd, hur man
följer upp att vården bedrivs enligt uppdrag, hur man hanterar och rapporterar eventuella
avvikelser i hur vårdgivaren bedriver vården samt hur man säkerställer den placerades
säkerhet och omsorg. Före sammanträdet redogjorde dessutom stadsdelsdirektör Gunilla
Ekstrand och ekonomichef Marcus Grönqvist för förvaltningens förslag till verksamhetsplan
och budget för 2021.
Vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020 bad nämnden om mer information om
Äldreomsorgslyftet. Förvaltningschefen berättade nu att lyftet ger personal möjlighet att söka
utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Personalen söker utbildning
i sina respektive hemkommuner. Förvaltningen söker ersättning för vikarier via
äldreförvaltningen. I nuläget har drygt tio personer sökt utbildning, flera har redan påbörjar sin
utbildning, några börjar sin utbildning i mars och några väntar på besked om antagning. Helt
nytt är att även första linjens chefer får söka utbildning via Äldreomsorgslyftet.
Vid nämndsammanträdet den 17 december 2020 frågade Olof Peterson (M) om pandemin har
påverkat anställdas möjlighet att ta ut semester vid jul och nyår. Förvaltningschefen
meddelade att så inte är fallet. Ett visst jämkande har gjorts, som vid all semesterplanering,
men ingen har fått avslag på sin semesteransökan.
Stadsdelsdirektören lämnade också information om det aktuella läget med pandemin och
vaccinationen på äldreboenden. Hon berättade också att IVO har meddelat sitt beslut avseende
den tillsynsinsats som gjorts med anledning av pandemin och medicinsk vård och behandling
till äldre som bor på särskilt boende. IVO har granskat Edö vård- och omsorgsboende och inte
uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. IVO avslutar därför
ärendet.
Inför dagens sammanträde hade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnat in två frågor:
1) Pandemin har inneburit en tyngre arbetsmiljö för många. När Fackförbundet Vision
frågade 570 enhetschefer inom kommunal äldreomsorg om deras möjligheter att
förebygga smitta av Covid-19 svarade nästan en fjärdedel av cheferna att de funderat
på att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef då de saknar
resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för sin personal. Vi undrar nu hur
förvaltningen här i Farsta arbetar för att chefer och ledare inom äldreomsorgen ska få
tillräckligt stöd och avlastning under denna period?
Förvaltningen svarade med några exempel:
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Under pandemin har flera förstärkningar gjorts för att avlasta cheferna. Ett
bemanningskontor öppnades av HR för att underlätta rekrytering och bemanning.
Flera administrativa personer har varit behjälpliga med inköp, transporter mm.
Avdelningschefer från andra avdelningar har gått in och tagit över delar eller
uppgifter, till exempel öppnandet av särskilda vårdplatser på Edö. Förstärkning i
form av fler chefer på plats har genom att personer inom förvaltningen med
chefserfarenhet tillfälligt hoppat in och förstärkt chefsleden på olika enheter.
Cheferna har ,om de inte redan haft, erbjudits mentorstöd och samtalsstöd från
företagshälsovården.
Regelbundna avstämningar inom avdelningen, ibland flera gånger i veckan.
Schemaläggning av cheferna på helgerna under våren för att möjliggöra vila och
avkoppling för icke schemalagda chefer.
Arbetsuppgifter och möten som bedömts ha lägre prioritet har avbokats, skjutits upp
eller pausats.

2) Vinter, snöröjning och framkomlighet
Det heter ju att allt klär en skönhet och det stämmer verkligen in på Farsta, men visst
känns vår stadsdel lite särskilt vacker i snöskrud. Men ska man ta sig fram är snöns
ett hinder varesig man går, cyklar eller kör bil. Därför är snöröjning en fråga om
engagerar. Vi har fångat upp medborgarnas åsikter dels genom att
Socialdemokraterna i Farsta fört en medborgardialog på Facebook, andra kontakter
med medborgare och via våra partiföreningar. Utifrån det har vi ett antal frågor vi
vill ställa från medborgarna till förvaltningen.
a) Flera upplever att cykelbanor prioriteras före gångvägar, stämmer det och
varför är det så?
b) Flera är upprörda över att bilar plogas in med vallar trots att de inte står på
fel städdag. En medborgare som kör servicebil och därför är mycket ute och
ser hur det funkar över hela stan menar att bilar/parkeringsplatser oftare
plogas in med vallar i söderort än norrort, hur kan det komma sig?
c) På flera ställen röjs bara trottoaren på ena sidan vägen vilket är en olägenhet
för de som bor på andra sidan vägen. Hur kommer det sig?
d) Vem ansvarar för snöröjningen i vår stadsdel? Det vill säga vilka företag
som stadsdelsnämnden har anlitat för de ytor som nämnden ansvarar för,
samt även vilka olika instanser som ansvarar för olika ytor i
stadsdelsområdet och vilka olika entreprenörer dessa olika instanser har
anlitat.
e) Vad kan man göra som medborgare göra om man inte är nöjd?
Förvaltningen lämnade följande svar:
a) Det stämmer delvis. De cykelbanor som prioriteras är så kallade cykelpendlingsstråk
som sopsaltas. De sköts av trafikkontoret. Stadsdelsförvaltningen prioriterar sträckor
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som används mest – det är både gång- och cykelbanor. Det är sträckor nära
kollektivtrafik, företagsområden, centrum och skolor.
b) Metoden som används kallas Parkering i ytterstaden (Pytt). Den skapar tyvärr vallar
mot bilarna som är parkerade på gatan, tills det är dags för städdag. När det är
städdag så plogas vallen bort och snön läggs på trottoaren på den sida som parkering
är tillåten. Samma system gäller i hela ytterstaden. Eventuella skillnader mellan
olika stadsdelsområden kan alltså inte förklaras med olika metoder. Skillnader kan
bero på att det faktiskt snöar mer i söderort och att man börjar ploga på olika tider på
olika platser.
c) Det är den metod som används. Den ena trottoaren plogas och den andra trottoaren
används som snöupplag, trots att metoden tyvärr innebär en olägenhet. Olika
metoder har olika för- och nackdelar. Alternativet att all snö körs bort har andra
negativa konsekvenser – det är dyrare och ger mer föroreningar.
d) Stadsdelsförvaltningen ansvarar för parkvägar förutom cykelpendlingsstråken. Vi
har upphandlat Svevia. Trafikkontoret ansvarar för gator, torg och
cykelpendlingsstråk. De har upphandlat Tylömarks och Peab Drift och underhåll.
Statliga Trafikverket ansvarar för statliga vägar, till exempel Nynäshamsvägen.
Vilka entreprenörer Trafikverket har upphandlat har vi inte information om. I övrigt
är det fastighetsägare, till exempel Stockholmshem, Familjebostäder, Stora Sköndal,
SISAB, Stadsrum (Farsta centrum) med flera som ansvarar för sin fastighetsmark.
Vilka entreprenörer dessa fastighetsägare har upphandlat har vi inte information om.
e) Medborgare kan lämna klagomål, förslag och felanmälningar genom Tyck tillappen, på webben start.stockholm (länk till felanmälan ligger direkt på startsidan)
och via telefon 08-651 00 00. Alla ingångar leder till samma system.
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