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§ 1 Godkännande av föredragningslistan
BESLUT
Stadsdelsnämnden fastställer den av ordföranden föreslagna föredragningslistan för
sammanträdet.
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BESLUTSÄRENDEN
§ 2 Utöka öppettiderna på Odlarängens parklek och öppna förskola
Inlämnat medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda ett medborgarförslag från Helena
Blazewicz om att utöka öppettiderna på Odlarängens parklek och öppna förskola.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Helena Blazewicz att stadsdelsnämnden ska utöka
öppettiderna på Odlarängens parklek och öppna förskola.
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 2021-09-21.
Dnr FAR 2021/581
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Marre Mayr (V) 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.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V)
Vi kan bara hålla med förslagsställaren att Odlarängens parklek och öppna förskolan borde
vara öppen oftare än vad den är idag, och vi beklagar att just dessa öppettider drogs in förra
året på grund av det blågröna styrets budgetbesparingar. Vi hoppas samma styre nu åtgärdar
detta.
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§ 3 Bygg ut och utveckla utegymmet på Gubbängsfältet
Inlämnade medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda två medborgarförslag från Julia
Willgård och Ellinor Jonasson om att bygga ut och utveckla utegymmet på Gubbängsfältet.
Ärendet
I ett par separata medborgarförslag föreslår Julia Willgård och Ellinor Jonasson att
stadsdelsnämnden ska bygga ut och utveckla utegymmet på Gubbängsfältet.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förslagen och
återkomma med ett förslag till svar vid ett senare sammanträde.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-09-21.
Dnr FAR 2021/597
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Marre Mayr (V) 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.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V)
Vi håller med medborgarförslaget och vill utöver förslaget lägga till att förvaltningen
undersöker möjligheten att få till ett utegym likt det vid Farsta IP.
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§ 4 Sätt upp korgar för discgolf på Gubbängsfältet
Inlämnat medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda ett medborgarförslag om att sätta upp
korgar för discgolf på Gubbängsfältet.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att stadsdelsnämnden sätter upp korgar för discgolf på
Gubbängsfältet.
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 2021-09-21.
Dnr FAR 2021/596
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Marre Mayr (V) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 5 Skatepark i Farsta – en utveckling av aktivitetsytan i Farstaängsparken
Inlämnat medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda ett medborgarförslag från Martin B
Nagy om att anlägga en skatepark som en utveckling av aktivitetsytan i Farstaängsparken i
Farsta.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Martin B Nagy att nämnden anlägger en skatepark som en
utveckling av aktivitetsytan i Farstaängsparken i Farsta.
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 2021-10-01.
Dnr FAR 2021/644
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Marre Mayr (V) 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.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V)
Vi tycker att förslaget är utmärkt, vi ser gärna att förslaget utökas och att förvaltningen
undersöker möjligheterna till att skapa en dansyta likt det man har i Vasaparken ca: (5 x 5 m)
Där ytan har ett eluttag för att musik kan användas och någon form av tak.
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§ 6 Skötsel och skyltning av parkvägar
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på ett
medborgarförslag från Gunnar Björkman om skötsel och skyltning av parkvägar.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Gunnar Björkman att gång- och cykelvägen längs Drevvikens
norra strand ska rustas upp och att gångvägen längs sjön Magelungen ska förbättras på de
sämsta ställena med nytt underlag. Björkman föreslår också en fortsatt utbyggnad av
trafikkontorets projekt Magelungens strandpromenad och att skyltningen på
strandpromenaden ändras från gångväg till gång- och cykelväg.
Förvaltningen gör bedömningen att parkvägarna längs Magelungens strandpromenad och
Drevvikens norra strand generellt är i gott skick. Endast längs den östligaste delen av
Drevvikens norra strand, nära gränsen till Stora Sköndals område, finns vissa problem med
erosion. En tillsyn av sträckan har gjorts och bedömningen är att det är svårt att åtgärda
denna del av parkvägen.
Eventuell fortsatt utbyggnad av Magelungens strandpromenad och skyltning av vägar faller
utanför stadsdelsnämndens ansvar – där ansvarar istället trafiknämnden.
Förvaltningen hade sitt svar klart för behandling vid nämndens sammanträde den 27 augusti
2020, men med hänvisning till pandemin har förslagsställaren bett nämnden avvakta till dess
att sammanträdena åter är öppna för allmänheten, så att han kan delta. Dagens sammanträde
är det första sedan den 5 mars förra året som är öppet för allmänheten.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-09-24.
Dnr FAR 2020/141
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Marre Mayr (V) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 7 Stadsdelsnämndens sammanträdesdatum år 2022
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för år 2022.
−

Måndag 3 januari klockan 08.30 (endast för att utse 2022 års sociala delegation och
förordnade ledamöter)

−

Torsdag 10 februari (VB med bokslut 2021)

−

Torsdag 17 mars

−

Torsdag 21 april (underlag till budget 2023)

−

Tisdag 24 maj (tertialrapport 1)

−

Torsdag 16 juni

−

Torsdag 25 augusti

−

Torsdag 22 september (tertialrapport 2)

−

Torsdag 20 oktober

−

Torsdag 17 november

−

Torsdag 15 december

2. Nämndens sammanträden hålls kvällstid, bortsett från sammanträdet den 3 januari.
Förvaltningen får i uppdrag att anordna lämplig lokal, efter samråd med ordföranden och
i möjligaste mån även med övriga partiers gruppledare.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-08.
Dnr FAR 2021/547
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Marre Mayr (V) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 8 Delegering till ledamöter i stadsdelsnämnden avseende beslut enligt 43 §
1 st 1 p LVU om polishandräckning för att genomföra läkarundersökning
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 39 § KL till följande namngivna ledamöter
rätten att under återstoden av år 2021 i brådskande ärenden fatta beslut om begäran
enligt 43 § 1 st 1 p LVU om biträde av Polismyndighet eller Kriminalvård för att
genomföra läkarundersökning av den unge, samt om upphävande av sådant beslut: Arne
Fredholm (M), Kjell Backman (S), Ann-Louise Ebérus (M), Peter Öberg (L) och Milla
Eronen (V).
2. Beslut som fattas enligt ovan anmäls enligt 6 kap 40 § KL vid stadsdelsnämndens nästa
sammanträde.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har tidigare, genom beslut den 4 januari i år, förordnat ett antal ledamöter
med rätten att fatta brådskande beslut enligt 43 § 1 st 2 p lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) att begära biträde (handräckning) av Polismyndighet eller
Kriminalvård för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande.
Den första punkten i samma paragraf och stycke i LVU reglerar möjligheten att begära
handräckning för att genomföra läkarundersökning av den unge. Ett sådant beslut betraktas
av lagstiftaren som ännu mer ingripande för den enskilde och kan därför endast fattas av
nämnden och nämndens ordförande, men med möjlighet (som regleras i 10 kap 4 §
socialtjänstlagen) att delegera beslutet till sociala delegationen. Stadsdelsnämnden har sedan
tidigare också fattat beslut om en sådan delegering till sociala delegationen.
Dock kan det även brådska att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden använder den möjlighet som finns i 6 kap 39 §
kommunallagen (KL) att uppdra åt en ledamot att fatta beslut som är så brådskande att
nämndens beslut inte kan avvaktas. Rätten att fatta beslut enligt 43 § 1 st 1 p LVU, samt att
upphäva sådant beslut, föreslås delegeras till samma fem ledamöter som sedan tidigare har
förordnats med rätten att fatta beslut enligt 43 § 1 st 2 p LVU.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-09-24.
Dnr FAR 2021/612
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Marre Mayr (V) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 9 Ekonomisk månadsrapport september 2021
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2021.
Ärendet
Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om totalt 30,0 miljoner kronor.
Överskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg, förskoleverksamhet, äldreomsorg,
stöd och service till personer med funktionsnedsättning, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt
bistånd samt övrig verksamhet.
De ekonomiska konsekvenserna av pandemin är fortsatt märkbara och påverkar
förvaltningens utfall. Störst ekonomisk påverkan ses på äldreomsorgens verksamheter.
I prognosen inkluderas att nämnden får delvis statlig ersättning för sjuklönekostnader till och
med september.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-12
Dnr FAR 2021/152
Förslag till beslut
Arne Fredholm m fl (M), Peter Öberg (L) och Lisa Carlbom (MP) yrkade att nämnden skulle
bifalla förvaltningens förslag. I detta instämde Leif Söderström (SD). Lars Hultkvist (KD)
instämde med ett ersättaryttrande.
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag – se Reservation nedan.
Beslutsgång
Tjänstgörande vice ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Förvaltningen förslag till beslut och därutöver anför vi
Sammantaget förväntas Farsta stadsdelsnämnd redovisa ett överskott om totalt 30,0 miljoner
kronor. Allra helst skulle en del av överskotten göra mest nytta i långsiktiga satsningar inom
barn- och äldreomsorgen, men det är ju inte möjligt med den korta återstående tiden av år
2021.
Men med särskilt fokus på den senaste tidens allvarliga händelser inom Farsta så vill vi satsa
extra på trygghetsskapande åtgärder som kan genomföras även med kort varsel.
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-

Extra satsning på fler fältassistenter så att det finns mer vuxennärvaro bland unga och
ungdomar. Att fler fältassistenter kan befinna sig där ungdomar samlas och ”där det
händer saker”.

-

Utökade öppettider och extra bemanning på fritidsgårdar och parklekar.

Dessutom vill vi visa uppskattning till förvaltningens personal som har kämpat hårt och i
många fall varit tvungna att gå till sin arbetsplats trots en pågående pandemi.
- Att samtlig personal, likt förra året får en julgåva i form av gåvokort på 800 kronor.
Ersättaryttrande
Lars Hultkvist (KD)
Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
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REMISSER OCH YTTRANDEN
§ 10 Tillsyn av kraftigt beskuren ek i Hökarängen
Yttrande till Länsstyrelsen Stockholm
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Länsstyrelsen Stockholm
som yttrande i ärende 525-67392-2021.
Ärendet
Länsstyrelsen Stockholm har inlett en tillsyn och begär ett yttrande över förvaltningens
åtgärd att kraftigt beskära en ek i Hökarängen.
Till följd av två ledningsschakter har trädets vitalitet kraftigt försämrats sedan 2006. För att
upprätthålla säkerheten för parkens besökare beslöt stadsdelsförvaltningen att göra trädet till
en högstubbe. Genom åtgärden kan trädets ihåliga stam stå kvar till gagn för eklevande arter.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-13.
Dnr FAR 2021/651
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Marre Mayr (V) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 11 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk
verksamhet (Ds 2021:27)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk
verksamhet (Ds 2021:27).
Ärendet
Arbetsmarknadsdepartementet har lämnat förslag till den pågående reformeringen av
Arbetsförmedlingen som ska vara genomförd under 2021. Departementet föreslår även
ändringar i befintlig lagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 december 2022.
Förvaltningen ser positivt på ett stort och kvalitativt utbud av insatser som kontrolleras och
följs upp av Arbetsförmedlingen. Detta kommer förhoppningsvis att förbättra möjligheterna
för förvaltningens brukare att snabbare och effektivare komma ut i arbete. Men vi ställer oss
även ett antal frågor om förändringarna.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-09-27.
Dnr FAR 2021/591
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Marre Mayr (V) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 12 Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling genom ständiga
förbättringar, innovation och digitalisering
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av förslag till Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling genom ständiga
förbättringar, innovation och digitalisering.
Ärendet
Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till kvalitetsprogram och riktlinje för
informationssäkerhet för Stockholms stad. Båda dokumenten remissbehandlas nu.
Programmet ska ge alla verksamheter vägledning och en gemensam förståelse för stadens
ambitioner inom det systematiska kvalitetsarbetet, som bygger på ständiga förbättringar,
innovation och digitalisering. Riktlinjen ska säkerställa att vi hanterar stadens
informationsresurser väl, något som är en förutsättning för att klara våra uppdrag med hög
kvalitet.
Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget till kvalitetsprogram och riktlinje för
informationssäkerhet, men önskar några förtydliganden i kvalitetsprogrammet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-09-24.
Dnr FAR 2021/557
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Marre Mayr (V) 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.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V)
Vi vill särskilt uppmärksamma programmets fokus på ett hållbarhetsperspektiv i stadens
kvalitetsarbete. Programmet framhåller att ”när hållbarhetsperspektivet leder oss motverkar
vi kortsiktiga vinster på bekostnad av goda effekter och synergier på längre sikt”. Detta går
tyvärr stick i stäv med mycket av den politik som förs av det moderatledda styret i
Stockholm. Kortsiktig vinst prioriteras ofta på bekostnad av bättre resultat på sikt. Exempel
på detta är det utförsäljnings- och privatiseringsfokus som råder vad gäller skolor,
idrottsanläggningar och bostäder. Samhällsfastigheter och bostäder säljs av stadens ledning
för att generera kortsiktig vinst, trots att forskning och erfarenhet visar att det leder till högre
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kostnader för kommunen i längden. Som en följd av inriktningen i kvalitetsprogrammet ser
vi fram emot att denna politik upphör så snart som programmet börjar gälla.
Slutligen kan vi konstatera att vid den senaste revideringen av kvalitetsprogrammet i januari
2017 reserverade sig Moderaterna med hänvisning till att kvalitetsprogrammet borde
innehålla en servicegaranti. Vi noterar att en sådan garanti saknas i det föreliggande förslaget
till program. Om detta beror på att Moderaterna omvärderat sitt tidigare ställningstagande
eller på oförmåga att få igenom sin politik, kan vi bara spekulera i.
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§ 13 Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av förslag till Handlingsplan för klimatanpassning 2021–2024.
Ärendet
Stockholm ska vara världsledande och inta rollen som en internationell förebild i det globala
klimatarbetet och Parisavtalets målsättningar ska förverkligas. I kommunfullmäktiges budget
för 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsplan för
klimatanpassning. Den plan som nu föreslås anger stadens ambitionsnivå för arbetet och
innehåller aktiviteter för att stärka stadens förmåga att hantera skyfall och värmeböljor.
Planen konkretiserar miljöprogrammets mål om klimatanpassning.
Förvaltningen är positiv till att staden utvecklar och förstärker arbetet med klimatanpassning.
I dagsläget är ansvarsfördelningen mellan nämnder och styrelser otydlig. Till viss del
tydliggörs ansvarsfördelningen i förslaget till handlingsplan.
Förvaltningen anser inte att ansvaret för nedgrävda skyfallsmagasin och andra komplicerade
anläggningar för dagvatten bör ligga hos stadsdelsnämnderna. Kompetensen och ansvaret för
att hantera drift, underhåll och reinvesteringar av dessa anläggningar bör samlas hos
förslagsvis Stockholm Vatten och Avfall AB.
Förvaltningen föreslår att även denna handlingsplan implementeras genom de lokala miljöoch klimathandlingsplanerna, istället för som föreslaget, genom nämndens verksamhetsplan.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-09-07.
Dnr FAR 2021/532
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Marre Mayr (V) 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)
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Stockholm ställs inför nya utmaningar i en allt varmare och blötare värld. Vi välkomnar
stadens handlingsplan för klimatanpassning, men beklagar att den har blivit försenad.
Handlingsplanen skulle tagits fram år 2020 och implementerats år 2021.
Ett ökat arbete behövs när det kommer till klimatanpassning, i både stort och smått. Under år
2021 såg vi flera exempel på extrema översvämningar i Sverige och Europa. Staden måste ha
en god beredskap för allvarliga krissituationer på grund av extremväder. Även mindre
insatser är viktiga för stockholmarnas livskvalitet, så som skugga och vattenfontäner vid
lekplatser och torg. Handlingsplanen är efterlängtad.
Särskilt uttalande
Leif Söderström (SD)
Stockholms stad skall vara initiativrik och verklighetsförankrad i arbetet för en trygg och
miljövänlig stad.
Sverigedemokraterna är positivt inställda till arbetet med klimatanpassning som stärker
stadens förmåga att hantera effekter av ett klimat i förändring, vilket kan medföra kraftigare
oväder med omfattande skyfall och intensivare värmeböljor som har stor potential för att
negativt påverka invånarnas trygghet, hälsa och välbefinnande.
Det krävs dock genomtänkta analyser vid implementeringen av handlingsplanen för att
undvika verkningslösa åtgärder och onödiga kostnader.
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§ 14 Motion V om fritidsbibliotek i hela staden
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av en motion från Tina Kratz och Hassan Jama, Vänsterpartiet, om
fritidsbibliotek i hela staden.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tina Kratz och Hassan Jama, båda (V), att
staden ska utreda förutsättningarna för att inrätta fritidsbibliotek för utlåning av
fritidsutrustning i sju av stadsdelsområdena. De vill också få utrett om saker som används
sällan, till exempel verktyg, stegar och extrastolar, kan lånas ut genom ett fritidsbibliotek.
Förvaltningen ställer sig positiv till grundtanken med motionen: att underlätta barns
möjlighet till rörelse och idrott. Förvaltningen har med start den 1 oktober ett
arbetsmarknadsprojekt vars verksamhet bedrivs som ett fritidsbibliotek. Det är dock
tveksamt om ett renodlat fritidsbibliotek ingår i det kommunala uppdraget. En förening
skulle kunna sköta verksamheten, medan staden inriktar sig på att stötta civilsamhället i
denna typ av initiativ.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-09-14.
Dnr FAR 2021/462
Förslag till beslut
Arne Fredholm m fl (M), Peter Öberg (L) och Lisa Carlbom (MP) yrkade att nämnden skulle
bifalla förvaltningens förslag. I detta instämde Leif Söderström (SD). Lars Hultkvist (KD)
instämde med ett ersättaryttrande.
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V) yrkade att nämnden skulle avslå
förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag – se Reservation nedan.
Beslutsgång
Tjänstgörande vice ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V)
Att nämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.
Ersättaryttrande
Lars Hultkvist (KD)
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Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 OKTOBER 2021
SIDA 21

§ 15 Motion Fi om nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på en motion från Lisa Palm, Anna Rantala Bonnier, Maria Jansson, Madeleine Kaharascho
Fridh och Malin Ericson, Feministiskt initiativ, om en nollvision mot mäns dödliga våld.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lisa Palm, Anna Rantala Bonnier, Maria
Jansson, Madeleine Kaharascho Fridh och Malin Ericson, alla (Fi), en nollvision mot mäns
dödliga våld mot kvinnor. Förutom nollvisionen vill motionärerna även att fullmäktige
upprättar en handlingsplan och tillsätter ett expertråd som kan bistå med sakkunskap när
handlingsplanen tas fram.
Förvaltningen instämmer i att det är av yttersta vikt att arbeta mot mäns våld mot kvinnor,
och beskriver i detta tjänsteutlåtande det arbete som redan genomförs inom ramen för
stadens program mot våld i nära relationer. Förvaltningen anser inte att det finns behov av en
nollvision och en handlingsplan med tanke på det program som redan finns och det arbete
som redan pågår i staden.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-09-27.
Dnr FAR 2021/313
Förslag till beslut
Arne Fredholm m fl (M), Peter Öberg (L) och Lisa Carlbom (MP) yrkade att nämnden skulle
bifalla förvaltningens förslag. I detta instämde Leif Söderström (SD). Lars Hultkvist (KD)
instämde med ett ersättaryttrande.
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V) yrkade att nämnden skulle avslå
förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag – se Reservation nedan.
Beslutsgång
Tjänstgörande vice ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V)
Att nämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.
Ersättaryttrande
Lars Hultkvist (KD)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 OKTOBER 2021
SIDA 22

Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
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§ 16 Cykelstaden – cykelplan för Stockholm 2021
Svar på remiss från trafiknämnden
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till trafiknämnden som svar på
remissen av förslag till Cykelstaden – Cykelplan för Stockholm 2021.
Ärendet
På uppdrag av kommunfullmäktige har trafiknämnden gjort en översyn av stadens cykelplan
och föreslagit en ny plan som nu har skickats på remiss. Syftet med den nya planen är att
lägga fast en långsiktig inriktning för cykelplaneringen i staden med sikte på 2040. Det
övergripande målet är att det ska bli enklare och säkrare att cykla och att andelen och antalet
cyklister ska öka. Föreslagna mål, planeringsinriktningar och åtgärdsområden är i linje med
stadens Vision 2040 och översiktsplan.
Förvaltningen är positiv till förslaget till ny cykelplan. Föreslagna förändringar i Farsta
stadsdelsområde bidrar till bättre och säkrare cykelstråk. Förvaltningen kompletterar med
ytterligare några förslag till åtgärder som skulle göra det än mer attraktivt att cykla i vårt
område, exempelvis att grusvägen som går från Örbyleden genom skogspartiet på västra
delen av Gubbängsfältet uppdateras till en cykelväg.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-09-15.
Dnr FAR 2021/308
Förslag till beslut
Arne Fredholm m fl (M), Kjell Backman m fl (S), Milla Eronen m fl (V), Peter Öberg (L)
och Lisa Carlbom (MP) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag. I detta
instämde Lars Hultkvist (KD) med ett ersättaryttrande.
Leif Söderström (SD) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram
ett eget förslag – se Reservation nedan.
Beslutsgång
Tjänstgörande vice ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Leif Söderström (SD)
1. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår Cykelplanen.
2. Därutöver vill vi anföra följande.
Det mål som ställs upp i cykelplanen, att andelen av stockholmarnas resor som sker med
cykel ska öka till 25 procent, förefaller vara orealistisk. Vi menar bland annat att det inte är
realistiskt att planera för en så kraftig ökning av andelen som cyklar.
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Cykel är ett utmärkt fortskaffningsmedel, särskilt något kortare avstånd. I den täta
innerstaden fungerar cykelresor som ett gott alternativ till kollektivtrafik och är ofta
överlägsen resor med bil. Cykeln fungerar där som ett praktiskt alternativ till andra
trafikslag, samtidigt kan ökad cykling innebära ett minskat resande med kollektivtrafik.
Enligt regional cykelplan för Stockholms län 2014, (revideras 2020-2021) är målet att till
2030 ska cykelresorna utgöra 20 procent av alla resor i länet, 44 procent av cykelresorna
inom Stockholms stad sker i innerstaden och av arbetsresor med cykel gjordes 50 procent av
resorna i innerstaden. Enligt cykelplanen var cykelandelen av arbetsresorna bara drygt 11
procent i februari men närmare 25 procent i september.
Vi menar att det främst finns två frågor där det är lämpligt att förbättra framkomlighet och
säkerhet för cykeltrafiken. Öka kontinuiteten i cykelnätet för längre resor till innerstaden
samt mellan stadsdelar och öka säkerheten genom att minska konfliktpunkter mellan cykel
och andra fordon samt mellan cykel och fotgängare.
En realistisk plan för ökad säkerhet och färre konfliktpunkter för cykeltrafiken bör vägas mot
framkomlighet för andra trafikslag. Pågående arbeten med avsmalning och borttagande av
fordonskörfält för att ge mer plats till cyklar, innebär ofta starka negativa effekter för stadens
funktion. Det ger helt i onödan köer, förseningar, trängsel och onödiga avgasutsläpp.
Den växande andelen el-sparkcyklar gör också frågan om hantering av gaturummet och
arbete för ökad säkerhet allt mer akut. Det finns en mängd resonemang i cykelplanen som
kan ifrågasättas. Exempelvis skrivningen om att: ”Cykelplaneringen behöver därför utgå från
såväl de osäkra och ovana cyklisterna som de största och minsta fordonen.”
Ersättaryttrande
Lars Hultkvist (KD)
Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
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§ 17 Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
Svar på remiss från trafiknämnden
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till trafiknämnden som svar på
remissen av förslag till Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad.
Ärendet
Trafiknämnden har tagit fram ett förslag till en ny trafiksäkerhetsplan. Syftet med planen är
att ta ett samlat grepp om stadens trafiksäkerhetsrelaterade arbete och att peka ut den
strategiska riktningen framåt. Nya arbetssätt och metoder utvecklas för att på ett effektivt sätt
möta dagens och framtidens utmaningar.
Förvaltningen är positiv till förslaget till handlingsplan. Vi anser att strategisk inriktning,
insatsområden och effektmål är relevanta. Det traditionella trafiksäkerhetsarbetet fortsätter
och kompletteras med nya arbetssätt och metoder. Planen ska senare kompletteras med
konkreta åtgärder. Utan åtgärdsplan är det svårt för förvaltningen att bedöma hur
stadsdelsnämnderna konkret berörs av planen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-09-08.
Dnr FAR 2021/363
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Marre Mayr (V) 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 ser med tillförsikt på den trafiksäkerhetsplan som är på förslag. Att
tryggt kunna vistas ute i det offentliga rummet är en viktig del för att kunna leva ett fullgott
liv.
Det är inte minst av stor vikt att alla trafikanter visar respekt och hänsyn till andra som vistas
i stadsrummet. Enligt bestämmelserna i trafiklagstiftningen har den enskilde trafikanten ett
stort ansvar. Det beskrivs i andra kapitlet i trafikförordningen (SFS 1998:1276). Där sägs
bland annat att för att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och
varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Med ett ökat antal cyklister och elsparkcyklar i trafiken, så är denna lagstiftning än mer viktig idag.
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Målsättningen är att säkerheten i trafiken hela tiden ska förbättras så att antalet olyckor och
personskador minimeras. Vi ser därför positivt på trafiksäkerhetsplanen och kommer noga
följa dess implementering och följa upp dess effekter.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
§ 18 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 11 oktober 2021
 Funktionshinderrådets protokoll den 11 oktober 2021
 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 4 maj 2021
 Demokrati-, integrations- och föreningsrådets protokoll den 20 maj 2021
 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. 2021-09-21: Deltagande på distans vid stadsdelsnämndens sammanträde den 23
september 2021. Dnr FAR 2021/12.
Förvaltningen hade redovisat besluten i en sammanställning daterad 2021-10-04.
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. 2021-08-30: Förlängning av avtal om inköp och distribution av dagligvaror inom
hemtjänsten. Dnr FAR 2021/524. (Grundavtal finns i FAR 2020/71.) (8:13)
2. 2021-09-06: Vidaredelegering till stadsdirektören att genomföra upphandling av
undersökningstjänster 2022. Dnr FAR 2021/554. (8:13)
3. 2021-09-13: Vidaredelegering till stadsdelsdirektören i Spånga-Tensta att genomföra
gemensam upphandling av hantverkstjänster. Dnr FAR 2021/575. (8:13)
4. 2021-09-22: Anläggning av bevattningsanläggning vid Farsta gård.
Genomförandebeslut efter nämndens inriktningsbeslut 2019-03-07 (dnr 3.2105/2019). Dnr FAR 2021/598. (Även 8:14)
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5. 2021-09-30: Åtgärder för god vattenstatus i sjön Magelungen. Genomförendebeslut
efter nämndens inriktningsbeslut i tertialrapport 2 2021-09-23 (dnr FAR 2021/511).
Dnr FAR 2021/620 (Även 8:14)
6. 2021-09-30: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att
genomföra gemensam upphandling av julklappar. Dnr FAR 2021/630. (8:13)
7. 2021-10-01: Stockholm vid vattnet: Brygga och sittplats vid Drevviken.
Genomförandebeslut efter inriktningsbeslut i verksamhetsplan 2021 2021-02-04 (dnr
FAR 2020/773). Dnr FAR 2021/643. (Även 8:14)
8. 2021-10-04: Upprustning av lekparken Olympiaplan i Tallkrogen.
Genomförandebeslut efter inriktningsbeslut i tertialrapport 2 2021-09-23 (dnr FAR
2021/511). Dnr FAR 2021/646. (Även 8:14)
Förvaltningen hade redovisat ärendena i en sammanställning daterad 2021-10-04.
Dnr FAR 2020/729
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Marre Mayr (V) yrkade att nämnden skulle lägga protokoll
samt förvaltningens sammanställning över ärenden och beslut till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt tjänstgörande vice ordförandens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 OKTOBER 2021
SIDA 29

ÖVRIGT
§ 19 Nämndens frågor och information från förvaltningen
Förvaltningschef Gunilla Ekstrand lämnade följande information:
Förvaltningen har nu avslutat de insatser som genomfördes efter förra veckans händelse i
Farsta strand i form av bland annat en mötesplats och extra trygghetsvärdar.
Alla boende på våra särskilda boenden har nu fått sin tredje vaccindos. I samband med detta
erbjöds samtlig personal inom äldreomsorgen att få sin första dos och ett tiotal medarbetare
accepterade erbjudandet. Enligt cheferna inom våra verksamheter är vaccinationsgraden
bland medarbetarna väldigt hög.
Idag hade förvaltningens nya innovationsråd sitt första möte. Syftet med rådet är att lyfta upp
och stötta medarbetarnas innovationsförslag samt att höja den innovativa förmågan i
förvaltningen.
Båda våra bidrag till Framsteget, Våga anmäla, våga vittna och Processråd, har gått vidare
och båda enheterna har fått tid att presentera bidragen för en jury. Framsteget är Stockholms
stads pris för nyskapande.
Socialstyrelsen har tagit fram en rapport som handlar om hur kommuner kan förebygga och
motverka hemlöshet. I rapporten lyfts Farstas vräkningsförebyggande arbete fram som ett
gott exempel med fokus på framgångsfaktorer.
Förvaltningsledningen har beslutat att medarbetarna även i år får en julklapp motsvarande
1 000 kronor. Staden håller på att upphandla gåvokorten.
Tjänstgörande vice ordföranden avslutade den öppna delen av nämndens sammanträde.
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