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§ 1 Godkännande av föredragningslistan
BESLUT
Stadsdelsnämnden fastställer den av ordföranden föreslagna föredragningslistan för
sammanträdet.
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BESLUTSÄRENDEN
§ 2 Öppna Sköndals fritidsgård igen, med personal som är van att arbeta med
ungdomar
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på ett
medborgarförslag från Karin Olsson om att Sköndals fritidsgård ska öppnas igen med
personal som är van att arbeta med ungdomar.
Ärendet
Karin Olsson föreslår i ett medborgarförslag att Sköndals fritidsgård ska öppnas igen, med
personal som är van att arbeta med ungdomar. I Sköndal finns enligt förslagsställaren många
ungdomar som drar runt och inte har något att göra.
Vid halvårsskiftet år 2009 upphörde nämndens verksamhet i lokalerna vid Sköndals centrum.
År 2011 bildades Föreningen Sköndals Allaktivitetshus. De tecknar avtal med Stena
Fastigheter AB om rätten att disponera gården. Dessutom har föreningarna Vi unga och
Ungdomssupport bedrivit öppen, ideell ungdomsverksamhet i lokalerna. Under pandemin
har verksamheten varit nedlagd. Fältassistenter och nattvandrare bekräftar att det har varit
oroligt och otryggt i Sköndal under vissa perioder.
Stadsdelen växer och kommer att växa allt mer, behovet av en öppen ungdomsverksamhet
kommer sannolikt att öka. Förvaltningen gör bedömningen att vi behöver utreda, bland annat
genom dialog med ungdomar, hur vi på olika sätt kan förstärka den öppna
ungdomsverksamheten i stadsdelen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-09-21.
Dnr FAR 2021/327
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.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V)
Vi tycker det är en bra idé att ungdomar i Sköndal involveras i den långsiktiga planeringen
av fritidsverksamheten. Eftersom verksamheten redan stått still ända sedan 2009 då
fritidsgården lades ner av nuvarande majoritet så tänker vi samtidigt att det kunde vara en bra
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ide att dra igång någon form av temporär verksamhet medan utredningen pågår. Inne på
Stora Sköndal står exempelvis flera hus tomma. Avseende utredningen föreslår vi att
stadsdelens trygghetssamordnare får i uppdrag att bjuda in Sköndals ungdomar till
långtgående samråd efter jul, kanske i de gamla fritidsgårdslokalerna, för att involveras
ordentligt i planeringen framåt.
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§ 3 Skapa en sagostig för de minsta
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på ett
medborgarförslag från Erik Wagner Sobelius med flera om att skapa en sagostig för de
minsta.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Erik Wagner Sobelius med flera att en sagostig ska skapas för
de minsta på Farstanäset för att locka ut barn, deras familjer och vänner på skogsutflykt.
Förvaltningen är positiv till att civilsamhället tar initiativ till aktiviteter och verksamheter. Vi
bedömer dock att det på Farstanäset och även på andra platser i stadsdelsområdet redan finns
möjlighet till naturlek och andra aktiviteter för både barn och vuxna. I Svedmyraskogen har
nämnden nyligen anlagt flera naturlekplatser. Förvaltningen ser att ett barnperspektiv även
bör tas med i planerna för att tydliggöra Majroskogens entréer.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-15.
Dnr FAR 2021/352
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.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V)
Vi tycker detta var ett mycket trevligt förslag som skulle kunna sätta Farstanäset på kartan
som utflyktsmål för barnfamiljer. Det skulle till exempel kunna göras inom ramen för
feriearbete eller arbetsmarknadsåtgärd framöver.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16 NOVEMBER 2021
SIDA 7

§ 4 Anlägg en plaskdamm vid Lilla parken i Svedmyra
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden avslår ett medborgarförslag från Anders Ahlgren om att anlägga en
plaskdamm vid Lilla parken i Svedmyra.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Anders Ahlgren att en plaskdamm ska anläggas i Lilla parken
i Svedmyra. En plaskdamm saknas i området och det finns outnyttjade gröna ytor i
anslutning till lekplatsen.
Förvaltningen ser värdet av plaskdammar generellt och håller med förslagsställaren att
parken vid Fållnäsgatan i Svedmyra skulle lyftas av en plaskdamm. Vi rekommenderar dock
nämnden att avslå medborgarförslaget eftersom en plaskdamm är mycket kostsam att
anlägga.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-06.
Dnr FAR 2021/452
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16 NOVEMBER 2021
SIDA 8

§ 5 Anlägg fler boulebanor på Olympiaplan i Tallkrogen
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet med uppdrag till förvaltningen att se över
möjligheten att bifalla medborgarförslaget från Björn Betzholtz, Leif Brander och Einar
Engström om att anlägga fler boulebanor på Olympiaplan i Tallkrogen.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Björn Betzholtz, Leif Brander och Einar Engström att tre–
fyra boulebanor placeras intill befintlig boulebana på Olympiaplan i Tallkrogen.
Förslagsställarna spelar boule tillsammans med ett trettiotal andra pensionärer ett par gånger
i veckan och en bana är för lite.
Förvaltningen förstår att en enda boulebana på Olympiaplan inte räcker när det är många
som ska spela boule samtidigt. Vi föreslår grusbollplanen på andra sidan Lingvägen som en
alternativ spelplats. Förvaltningen bedömer att fler boulebanor också kan anläggas i parken
Odlarängen i Tallkrogen under 2022.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-08.
Dnr FAR 2021/492
Förslag till beslut
Peter Öberg (L) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet med uppdrag till
förvaltningen att se över möjligheten att bifalla medborgarförslaget. I detta instämde övriga
partier.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förslag från samtliga partier.
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§ 6 Ny förskola vid Klockelund i Larsboda
Inriktningsärende
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hos Åke Sundvall Byggnads AB beställa
förslagshandlingar och hyresoffert för en ny förskola motsvarande sex avdelningar inrymd i
ett flerbostadshus i området Klockelund i Larsboda.
Ärendet
I området Klockelund i Larsboda, ett nytt stadsutvecklingsområde beläget längs Nynäsvägen
och Drevvikens strand, planeras 500 nya bostäder under de kommande åren. För att möta
förväntad efterfrågan på förskoleplatser planerar förvaltningen att inrätta en förskola i
kommande byggnation.
Nämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag hos Åke Sundvall Byggnads AB beställa
förslagshandling och hyresoffert för en förskola om sex avdelningar, inrymd i de två
nedersta planen i ett flerbostadshus i området Klockelund.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-27.
Dnr FAR 2021/677
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.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V)
Det är bra att det byggs helt nya förskolor på denna plats då det saknas i närområdet. Barn
ska ha nära till sin förskola. Dock är den som föreslås på hela sex avdelningar och det står
inget närmare i denna handling hur stor yta den kommer uppta, varken inomhus eller
gällande förskolegård. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill gärna att man följer
Boverkets rekommendationer gällande tillräcklig yta för förskolebarn och dess utomhusgård
och inte tummar på sådant som kan inverka på rörelse och hälsa. Att förskolan byggs på
enplan kan vara en fördel utifrån arbetsmiljösynpunkt. Dock ser vi att förskolor ej byggs för
fler avdelningar än fyra, för att göra miljön optimal för både barn och personal.
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§ 7 Brukarundersökningar inom socialpsykiatrin 2021
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 2021 års brukarundersökning
inom socialpsykiatrin.
Ärendet
En stadsövergripande brukarundersökning genomfördes inom området socialpsykiatri under
våren 2021. Den riktade sig till samtliga personer som får insatser i form av gruppboende,
stödboende, boendestöd och hem för vård eller boende, HVB.
Resultatet för gruppboende visar att brukare i Farsta, både egen regi och privat, överlag är
nöjda. Men undersökningen visar på ett försämrat resultat gällande ”var jag lämnar synpunkter
och klagomål”. För stödboende har upplevelsen av trygghet ökat, men samtidigt är resultatet
sämre i frågan om ”personalen frågar på vilket sätt jag vill ha stöd eller assistans”. För
boendestöd är man generellt nöjd med personalens bemötande, vilket kan vara en effekt av att
samtliga i personalgruppen har utbildat sig i motiverande samtal. Biståndshandläggarna har
också utbildat sig i MI och även där har andelen nöjda brukare ökat.
Förvaltningens olika verksamheter har börjat analyserat resultaten för att identifiera områden
som behöver utvecklas. Dessa utvecklingsområden kommer att tas med i enheternas
verksamhetsplaner för 2022 där mål och arbetssätt beskrivs.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-25.
Dnr FAR 2021/546
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 8 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden – Edö vård- och
omsorgsboende
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Edö vård- och
omsorgsboende.
Ärendet
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av Edö vård- och omsorgsboende.
Bedömningen är att verksamheten uppfyller de krav som ställs för att ha förutsättningar att
ge en säker vård och omsorg. Bedömningen är att verksamhetens övergripande och lokala
rutiner stödjer patientsäkerhetsarbetet och är kända av berörda medarbetare. Edö har ett väl
fungerande ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten
i verksamheten.
Den brukarundersökning som gjordes 2020 visar att man känner förtroende för personalen,
att personalen har ett gott bemötande och att de tar hänsyn till den enskildes åsikter och
önskemål. Några förbättringsområden är att bättre nå ut till samtliga boende och anhöriga
med information om vart man vänder sig med synpunkter och klagomål samt att ytterligare
förbättra möjligheterna till utevistelser. Rutinerna för utevistelser har förbättrats. Vidare
finns det förbättringsområden vad det gäller hälso- och sjukvårdsdokumentationen, främst
avseende uppföljning av omvårdnadsplaner. Samtliga förbättringsområden är identifierade
av utföraren. Ett förbättringsarbete pågår. Verksamheten har inga brister som inte är under
kontroll. Utföraren arbetar kontinuerligt med kompetenshöjning och med att kvalitetssäkra
verksamheten.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-22.
Dnr FAR 2021/660
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 Extra föreningsbidrag 2021
BESLUT
Stadsdelsnämnden fördelar det extra föreningsbidraget 2021 enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Farsta stadsdelsnämnd beslutade i tertial 2, 2021 att utlysa ytterligare föreningsbidrag. 29
föreningar har lämnat in sammanlagt 32 ansökningar. Förvaltningen föreslår att 17 av dessa
föreningar beviljas bidrag för 20 ansökningar om sammanlagt 952 000 kronor.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-21.
Dnr FAR 2021/661
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz 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 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.
Reservation
Leif Söderström (SD)
1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag, med följande förändringar:
• Nämnden avslår Cykelfrämjandets ansökan.
• Nämnden beviljar PRO Farsta 37,000:-.
• Nämnden beviljar PRO Sköndal 25,000:-.
2. Nämnden anför därutöver följande.
Istället för cykelkurser riktade till arbetsföra vuxna, prioriterar stadsdelsnämnden behovet av
att ge äldre en bättre omsorg samt ungas möjlighet till en meningsfull fritid.
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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§ 10 Reviderade villkor för stadsdelsnämndens föreningsbidrag
BESLUT
Stadsdelsnämnden fastställer reviderade villkor för nämndens föreningsbidrag enligt bilaga 2
till förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
I våras beslutade kommunfullmäktige om nya stadsövergripande riktlinjer för
föreningsbidrag. Det föranleder förvaltningen att föreslå en revidering av stadsdelsnämndens
villkor för föreningsbidrag. Förvaltningen föreslår inga ändringar vad gäller bidragets syfte
och önskade effekter eller demokratikrav. Däremot föreslås ett flertal ändringar vad gäller de
administrativa kraven. Dessutom framgår att det numera är nämnden som fattar beslut om
fördelning av föreningsbidrag. Fullmäktiges riktlinjer är långtgående och detaljerade. För att
tillgodose dem kommer förvaltningen också att anpassa handläggningen av bidraget.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-19.
Dnr FAR 2021/666
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 Ekonomisk månadsrapport oktober 2021
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för oktober 2021.
Ärendet
Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om totalt 32,0 miljoner
kronor. Överskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg, förskoleverksamhet,
äldreomsorg, funktionsnedsättning, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd samt övrig
verksamhet.
De ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin är fortsatt märkbara och påverkar
förvaltningens utfall. Störst ekonomisk påverkan ses på äldreomsorgens verksamheter.
I prognosen inkluderas att nämnden får statlig ersättning för sjuklönekostnader till och med
september samt merkostnadsersättning för pandemin.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-11-03.
Dnr FAR 2021/152
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
§ 12 Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård
och omsorg om äldre (SOU 2021:52)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av betänkandet Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52).
Ärendet
Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg av äldre
redovisade sitt uppdrag i juni 2021 och betänkandet remissbehandlas nu. Utredaren bedömer
att kommunerna behöver göra insatser inom fyra temaområden för att åstadkomma en
hållbar kompetensförsörjning.
• Förnya, behålla och utveckla kompetens
• Stärka ledarskapet
• Skapa trygga anställningsvillkor och god arbetsmiljö
• Tillvarata ny teknik
Förvaltningen håller med om att tydliga yrkesroller, kompetensutveckling, möjlighet att göra
karriär, ett stärkt ledarskap och ny teknik skapar förutsättningar för en hållbar
kompetensförsörjning. Dessa aspekter är också nödvändiga delar i att höja statusen och
attraktionskraften inom omsorgsyrkena.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-26.
Dnr FAR 2021/578
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 välkomnar utredningen om en hållbar kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen. Inte minst har Corona pandemin satt focus på vikten av personalens
kompetensnivå, språkkunskaper och arbetsförhållanden, vilka är grunden för att garantera en
trygg och säker äldreomsorg.
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Utredningen bedömer bl.a. att utbildningsnivån inom vården och omsorgen av äldre behöver
höjas. Det är viktigt att fastställa kunskapskrav hos all personal som arbetar i vården och
omsorgen av äldre. De bristande kunskaperna i svenska språket är på många håll ett problem.
Enligt utredningen behöver Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos
personal som arbetar i socialtjänstens omsorg ses över för att säkerställa att de är
ändamålsenliga och det gäller även andra föreskrifter och allmänna råd på området.
Det är bekymmersamt att det satts i system att språkutveckling för nyanställd personal främst
inriktas på att ske inom äldreomsorgens verksamheter istället för att redan vid anställningen
säkra upp att godkända språkkunskaper finns. Konsekvensen blir att anställd språkkunnig
personal kan få splittrade åtaganden och omsorgstid med de äldre tas i bruk för annat.
Vi beklagar att rapporten inte visar på någon direkt avsikt att införa språktest. Risken är
därför att språkproblematiken inom äldreomsorgen kommer att bestå och att personalen inte
är fullt rustade för att fylla sina roller. Våra äldre skall aldrig behöva oroa sig för att inte
förstå eller bli förstådda av äldreomsorgens personal.
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§ 13 Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22
om bioavfall i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska
lagstiftningen
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22
om bioavfall i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska
lagstiftningen.
Ärendet
EU:s medlemsstater ska enligt artikel 22.1 i avfallsdirektivet senast den 31 december 2023
ha säkerställt att bioavfall antingen separeras och återvinns vid källan eller samlas in separat
och inte blandas med andra typer av avfall. Kravet omfattar allt bioavfall, det vill säga både
avfall som produceras av hushåll och yrkesmässiga verksamheter. Naturvårdsverket har haft
regeringens uppdrag att föreslå hur artikel 22 kan genomföras i den svenska lagstiftningen.
Genomförandet av förslagen bedöms öka utsortering och insamling av livsmedels- och
köksavfall med cirka 400 000 ton från hushåll, dagligvaruhandeln och restauranger per år i
Sverige. Den miljömässiga vinsten är framför allt att livsmedels- och köksavfall styrs från
energiåtervinning till rötning eller kompostering så att även växtnäring kan nyttiggöras.
Verket konstaterar i sin rapport att de förslag man lämnar kommer att kräva betydande
investeringar.
Av nämndens verksamheter är det 77 procent som redan idag samlar in sitt matavfall.
Grenar, sly och ris från parkskötsel flisas och går vidare till förbränning för energiutvinning.
Ogräsrens och annat organiskt material går till deponi. Invasiva växter skickas till
förbränning. Förvaltningen ser i stort positivt på förslaget eftersom det leder till en högre
grad av återvinning av avfall inom EU, men vi saknar kompetens att göra mer detaljerade
bedömningar av konsekvenserna. Där förlitar vi oss på den expertis som finns hos ansvariga
nämnder och styrelser i staden, framför allt Stockholm Vatten och Avfall AB och miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-25.
Dnr FAR 2021/656
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 14 Detaljplan för Sköndal 1:8 (Stora Sköndal etapp 2a) i Sköndal
Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsbyggnadsnämnden
som svar på remissen av förslag till detaljplan för Sköndal 1:8 (Stora Sköndal etapp 2a) i
Sköndal.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Sköndal 1:8 i
Sköndal. Planens syfte är att en allsidig stadsmiljö med fokus på social och ekologisk
hållbarhet ska växa fram. Förslaget möjliggör cirka 1 600 bostäder, en F–9 skola, förskolor,
en idrottshall och ett så kallat M-hus för möten, miljö och mobilitet. Gatunätet förnyas och
flera nya parker och stråk föreslås. Förslaget innebär också att ungefär hälften av Skogsbyns
villor samt småhusen i Ekbacken rivs.
Förslaget bidrar i hög grad till att öka antalet bostäder i staden i ett fint läge nära naturen och
Drevviken vilket är positivt. Men förvaltningen anser att det är en mycket påtaglig
förändring av områdets karaktär. Parkstråken bidrar till trivsam rekreation för vuxna men
barnen får begränsat med lekutrymme i de små parkerna.
Den planerade vägkopplingen norrut mot Sandåkravägen bör byggas snarast möjligt och kan
inte vänta i flera år. Det måste finnas mer än en väg ut och in i området för att buss- och
annan trafik ska fungera. Föreslagna bilparkeringstal är extremt låga och inte realistiska
enligt förvaltningen.
Förskolorna i området ska drivas av stiftelsen Stora Sköndal. Förvaltningen har dock ansvar
för att det att finns förskoleplatser till boende i stadsdelsområdet varför vi är måna om att
förskolor byggs i ett tidigt skede.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-07.
Dnr FAR 2021/589
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.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Milla Eronen m fl (V)
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Vi tycker att förvaltningen pekat på flera viktiga faktorer som bör tas i beaktande och vi vill
därutöver betona att inga samråd har hållits gällande denna detaljplan. Vi anser det viktigt att
ha en ordentlig dialog gällande detta förslag. Dessutom måste trafiksituationen lösas, annars
riskerar det bli ett större problem framöver.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
§ 15 Rapportering till IVO av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 3 år 2021
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger till handlingarna förvaltningens redovisning av rapporteringen till
IVO för kvartal 3 år 2021 av ej verkställa gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Ärendet
Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen
(SoL) ska kommuner varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de
gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre månader.
Även avbrott i verkställighet ska rapporteras om avbrottet är längre än tre månader.
För det tredje kvartalet 2021 har förvaltningen rapporterat ett verkställt och två ej verkställda
beslut om LSS-boende. Inom äldreomsorgen har sju ej verkställda beslut om boende
rapporterats, och ett beslut om dagverksamhet. Samtliga berörda har tackat nej till flera
erbjudanden. Inom individ- och familjeomsorgen rapporteras fyra ej verkställda beslut om
samtalsstöd, där samtliga dock nu har kunnat verkställas. Inga pandemirelaterade avbrott i
verkställigheten har rapporterats från någon av verksamheterna.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-10-26.
Dnr FAR 2021/697
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16 NOVEMBER 2021
SIDA 21

§ 16 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 8 november 2021
 Funktionshinderrådets protokoll den 8 november 2021
 Miljörådets protokoll den 27 maj 2021
 Miljörådets protokoll den 23 september 2021
 Ordförandens beslut enligt delegering
Ordföranden hade inte fattat några beslut under den aktuella perioden.
Förvaltningen hade redovisat detta i en sammanställning daterad 2021-11-01.
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. 2021-10-05: Förlängning av avtal med Sodexo AB om måltidsservice för
förskoleverksamhet inom Farsta stadsdelsförvaltning från och med 2022-03-21 till
och med 2024-03-19. Dnr FAR 2021/599. (Grundavtalet har dnr FAR 2020/82.)
2. 2021-10-12: Beslut om tillförordnad HR-chef för perioden 12 oktober – 20 december
2021. Dnr FAR 2021/680.
3. 2021-10-28: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid Stadsarkivet att för
nämndens räkning upphandla indexering och registrering och bearbetning av digitalt
underlag (t.ex. inmatning av uppgifter, texttolkning eller bildbehandling) samt
skanning av bundet material, lösblad och storformat (kartor och ritning i olika
storlekar). Dnr FAR 2021/703. (8:13)
4. 2021-10-29: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid socialförvaltningen att för
nämndens räkning upphandla Ramavtalsupphandling av Stockholms stads
ledsagarservice. Dnr FAR 2021/704. (8:13)
Förvaltningen hade redovisat besluten i en sammanställning daterad 2021-11-01.
Dnr FAR 2020/729
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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
§ 17 Nämndens frågor och information från förvaltningen
Följande skrivelse lämnades in.
Finns det en tystnadskultur i stadsdelsförvaltningen och/eller nämnden? (bilaga 1)
Leif Söderström (SD)
BESLUT
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelsen till ett kommande sammanträde.
Inför dagens sammanträde hade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnat in följande
fråga:
Trafiksituationen längs Sköndalsvägen samt anslutande på- och utfarter till Nynäsvägen,
Örbyleden, Tyresövägen har i och med öppnandet av den nya handelsplatsen i Sköndal
blivit ohållbar. Situationen riskerar att bli ännu värre när de sista näringsidkarna i
handelsplatsens andra byggnad har öppnat sina verksamheter. Framkomligheten i
området begränsas ytterligare av markarbetet som pågår inför nybyggnationen av radhus
i korsningen Sköndalsvägen/Sandåkravägen. Stillastående köbildningar gör att
framkomligheten är av grav olägenhet för både kollektivtrafik, boende i området samt
besökare till den nya handelsplatsen. Inte minst är konsekvenserna för miljön allvarliga.
Enligt uppgift ska många medborgare ha skickat synpunkter om detta i stadens app
”Tyck till” och vi i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna undrar hur förvaltningen ser
på situationen? Finns det någon dialog eller samverkan med stadsledningskontoret och
berörda nämnder för att utreda och förbättra läget?
Förvaltningen kan konstatera att det råder stora trafik- och framkomlighetsproblem i
Sköndal. Problemen kan sägas vara en produkt av gammal och ny stadsplanering. Hela
områdets biltrafik samlas i ett fåtal punkter för att ta sig till och från området. Att det har
byggts en stor handelsplats just vid den mest trafikerade infarten innebär förstås ytterligare
belastning i en kritisk punkt.
Sköndalsvägen byggs om, vilket i sig förvärrar situationen. Att den byggs om beror på flera
pågående projekt; den nya handelsplatsen, radhusprojektet mittför Sandåkravägen och
anläggandet av cykelbana längs vägen.
Nämnden framförde i sitt remissvar angående detaljplanen 2011 att trafiksituationen redan
var ansträngd och att en bättre lösning behövdes än den som presenterades i samrådsskedet.
Även i förvaltningens förslag till remissvar på dagens nämnd lyfter vi utmaningarna med
framkomligheten.
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Förvaltningen känner inte till någon samverkan med stadsledningskontoret i frågan, men i
vår löpande samverkan med trafikkontoret och exploateringskontoret har frågan diskuterats
flera gånger. Exploateringskontoret har haft problem med sin entreprenör som jobbar med
trafiklösningarna. Avtalet med entreprenören har hävts och en ny är nu på plats och
vägbygget ska enligt uppgift flyta på betydligt bättre.
I det kommande projektet finns planer på en koppling mellan Sköndals centrum och
Sandåkravägen vilken med tiden kan förbättra trafiksituationen.
Peter Öberg (L) nämnde en skrivelse från Magelungens vänner till nämnden och ett
kommande möte mellan vännerna och nämndens miljöråd.
Förvaltningschef Gunilla Ekstrand lämnade även följande information:
•

Farsta växlar upp i arbetet med digitalisering. För att få en övergripande bild av hur långt
vi har kommit inom förvaltningen så kommer en undersökning att genomföras i slutet av
november och början av december. Undersökningen heter LIKA och består av ett
självskattningsformulär, som enhetscheferna med hjälp av information från
medarbetarna kommer att fylla i.
LIKA är ett verktyg som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har utvecklat
tillsammans med socialtjänster, Skolverket, Digitaliseringskommissionen med flera.
LIKA står för Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. LIKA hjälper till att
ge oss en bild av nuläget och tydliggör vad digitaliseringen innebär och belyser områden
där stöd och insatser kan behövas. Svaren i skattningen genererar handlingsplaner som vi
sedan kommer att utgå från i vårt fortsatta digitaliseringsarbete.

•

Förvaltningen har haft en konsult som tittat på våra verksamhetslokaler utifrån
tillgänglighet. En åtgärdsplan har tagits fram och ett arbete pågår att ta fram en
checklista för verksamheterna som kan användas vid anskaffning av nya lokaler.
När det gäller tillgänglighet har även ungdomarna på fritidsgården Morris gjort en liten
undersökning inom ramen för deras verksamhet för ungdomar med funktionsvariation.

Ordföranden avslutade den öppna delen av sammanträdet.
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