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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 2022
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för
2022.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för komptensutvecklingssatsning om 0,9
mnkr.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för introduktionsförskola om 1,0 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för sportotek om 0,7 mnkr.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för investeringsmedel för Stockholm vid
vattnet om 0,4 mnkr.
7. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för driftmedel för biologisk mångfald om
0,4 mnkr.
8. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för investeringsmedel till lekparker om
2,5 mnkr.
9. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 0,6 mnkr för beställarstöd och medel för
startkostnader för servicebostad på Russinvägen.
10. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 151 mnkr.
11. Stadsdelsnämnden upprättar en ny resultatenhet i Farsta Hemtjänst Centrum.
12. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatenheter enligt
tjänsteutlåtandets bilaga 1.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-12-07.
Dnr FAR 2021/713
Förvaltningsgrupp avseende förslag till verksamhetsplan och budget 2022 genomfördes
2021-11-19 och MBL-förhandling (§ 11) hölls 2021-11-26.
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M), Peter Öberg (L) och Malena Liedholm Ndounou (C)
yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag. I detta instämde Lars Hultkvist
(KD) med ett ersättaryttrande.
Moa Sahlin m fl (S) yrkade att nämnden skulle delvis bifalla förvaltningens förslag och lade
därutöver fram ett eget förslag – se Reservation nedan.
Marre Mayr m fl (V) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram
ett eget förslag – se Reservation nedan.
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Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Leif Söderström (SD) anmälde att partiet avstår från att delta i beslutet om verksamhetsplan eftersom
partiet har presenterat ett eget förslag till budget i kommunfullmäktige där man redovisar sin syn på
hur verksamheten för Stockholms stad bör prioriteras.
Reservation
Moa Sahlin m fl (S)
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2022
2. Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till verksamhetsplan
och budget för 2022 som bygger på ramarna och intentionerna i
Socialdemokraternas budgetförslag för staden och på detta förslag för Farsta
stadsdelsnämnd
3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Stockholm kan bättre.
Stockholm ska vara en stad för alla.
Stockholm är en stad av möjligheter. Här finns världsledande utbildning och forskning. Här
finns i grunden ett samhälle som levererar rättssäkerhet, stabilitet, utbildning, natur,
upplevelser och en välfärd som ger alla stockholmare möjligheter att utvecklas.
Dessa goda möjligheter får dock inte skymma att utvecklingen i Stockholm de senaste åren i
många avseenden dessvärre gått åt fel håll.
Stockholm behöver därför en nystart.
För inte så många år sedan skulle 2022 vara året då Stockholm blev en miljonstad.
Nu präglas vår stad istället av utflyttning, ökad segregation och ökande otrygghet.
Stockholm har med utförsäljningar och uteblivna nya hyresrätter med rimlig hyra alltmer
blivit en stad bara för de som har råd.
Med segregation, trångboddhet och ökande klyftor följer kriminalitet och otrygghet. Att
staden samtidigt minskat det förebyggande arbetet, i form av exempelvis fältassistenter och
fritidsgårdar, visar att Stockholm under Moderaternas ledning inte tagit tillräckligt ansvar för
att förebygga kriminalitet och brottslighet. Stockholm kan bättre än att passivt se på när
skjutningar och dödligt våld blir en vardag i alltför många delar av vår stad.
När avgifterna till fritidsklubbarna höjts med 50 procent har inskrivningsgraden sjunkit
kraftigt. Fler barn har därmed förvisats till gator och torg där kriminella gäng rekryterar allt
yngre barn och ungdomar. Det är bara ett av många felaktiga beslut de senaste åren.
Denna utveckling måste nu brytas.
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Tryggheten måste öka och kriminaliteten pressas tillbaka.
Därför innebär Socialdemokraternas budgetförslag den största satsningen som gjorts i staden
för att stärka stadens förebyggande arbete.
Förslaget bygger på insikten att polisen och rättskipningen ska hejda brottsligheten samtidigt
som staden behöver bära ett stort ansvar för att, utifrån effektiva insatser, förebygga framtida
brottslighet. I det socialdemokratiska budgetförslaget reserveras 270 miljoner kronor mer än
i det grönblåa budgetförslaget för förebyggande arbete. 70 miljoner kronor av dessa avser
skolan med bland annat en massiv satsning på elevhälsan. 200 miljoner kronor reserveras för
stadsdelsnämndernas förebyggande arbete. Dessa medel ska användas till de insatser som
professionen, utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet, ser ger störst effekt.
I grunden måste trygghet byggas på att fler ser vägen till framgång genom studier, arbete,
eget boende, en stark välfärd, familjen och ett samhälle präglat av tillit.
Pandemin har visat på värdet av ett starkt samhälle. Det gällde i det akuta skedet av
pandemin men det gäller lika mycket i återstarten av Stockholm. Staden behöver därför,
utöver ovan nämnda trygghetssatsningar, höja ambitionerna för jobb, välfärd,
bostadsbyggande samt klimatpolitiken.
Stockholm behöver en skola som ger alla barn och unga kunskapskapital istället för
våldskapital. Därför måste de klyftor som ökat de senaste åren nu vändas till en skola som
höjer kunskapsresultaten i alla delar av vår stad.
Stockholm behöver en politik som gör att arbetslösheten och behovet av försörjningsstöd
sjunker – inte tvärtom. Därför måste resurser nu föras från ekonomiskt bistånd till aktiva
jobbinsatser.
Stockholm behöver bygga hyresrätter med rimliga hyror – istället för att sälja ut dem. Därför
behöver ambitionerna för Stockholmshus nu öka, utförsäljningarna upphöra och planerandet
av Bromma parkstad inledas.
Stockholm behöver höjda ambitioner för klimatpolitiken – inte passivt se på när högerpartier
gör det billigare med fossila utsläpp. Därför behöver staden öka klimatinvesteringarna,
initiera kolsänkor samt minska utsläppen från vägtrafik och byggande. Då kan vår stad bli
klimatpositiv till år 2035.
Stockholm behöver ge våra äldre trygghet. Det som hände under pandemin får aldrig hända
igen. Därför behöver Coronakommissionens slutsatser om fler trygga anställningar, ökad
grundbemanning och ökad medicinsk kompetens bli verklighet.
Stockholm behöver vara en levande stad där människor möts och utvecklas tillsammans.
Därför ska nu resurser till kultur, idrott och civila samhället ge fler möten och mer tillit.
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Stockholm kan bättre. Därför behöver politiken för Farsta stadsdelsnämnd utgå från högre
ambitioner än de som kommer till uttryck i den grönblåa majoriteten.
I Socialdemokraterna förslag till budget får Farsta stadsdelsnämnd 39,7 mnkr mer än vad den
sittande majoriteten beslutat i kommunfullmäktige. Totalt 1 844,2 mnkr istället för 1 804,5
mnkr.
Därför föreslår vi utöver ovan:
Trygghet (Nytt utökat uppdrag)
Med verksamhetsområdet och utgiftsområdet SdN trygghet ges stadsdelsnämnden ett utökat
uppdrag och ökade förutsättningar att samla allt trygghetsarbete och fördela resurser till
verksamheter utifrån de behov som respektive stadsdelsnämnd har. För att möjliggöra en
omfattande förstärkning av det lokala trygghetsarbetet. Medlen ska i huvudsak användas till
social prevention med fokus på att färre unga lockas till kriminalitet och med målet att ingen
ung ska vara kriminell senast år 2030.
Det är stadsdelsnämnden som är bäst lämpade att bedöma var insatser och
trygghetsinvesteringar gör mest nytta och ger mest effekt. Tilliten till professionens förmåga
att välja metoder, arbetssätt och insatser ska därför vara hög.
Utifrån lokala förutsättningar och behov kan det handla om att stadsdelarna förstärker
befintliga verksamheter eller initierar nya som exempelvis:











förstärka socialtjänstens förutsättningar att jobba uppsökande i egen verksamhet och
tillsammans med andra aktörer
garantera rätt och snabba insatser för ungdomar som antingen är i behov av stöd eller
som vill hoppa av från en kriminell bana
avropa ordningsvakter till platser och tider där det finns stora behov samt initiera
ansökningar om nya områden för ordningsvakter
stärka civilsamhällets förutsättningar att bedriva verksamheter som aktiverar barn
och ungdomar
anställa fler fältassistenter
öppna fler mötesplatser för barn och ungdomar
stödja familjer där föräldrar behöver stöd, exempelvis genom att öppna fler
familjecentraler
utbildningsinsatser för personal i syfte att stärka stadens förmåga att öka trygghet
och säkerhet
insatser som bidrar till att barn klarar kunskapsmålen i förskolan och skolan genom
att samverka med berörda huvudmän
andra insatser som, med beaktande av empiri och beprövad kunskap, bidrar till ökad
trygghet

Individ- och familjeomsorg
Stockholmare som behöver samhällets insatser ska få det. Nämndens verksamheter ger
grundläggande stöd och skydd till de människor som är i mest behov av samhället. Vi är
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övertygade om att sociala problem minskar om fokus läggs på det förebyggande arbetet.
Forskning visar att tidiga och kunskapsbaserade insatser ska prioriteras för att varje individ
ska få de bästa förutsättningarna genom livet. För ett lyckosamt arbete är ett nära samarbete
med andra nämnder, Region Stockholm, polisen, akademin och civilsamhället avgörande.
Arbetet med välfärdsteknik och nya arbetssätt inom socialtjänsten ska utvecklas för att stärka
stödet till stockholmarna. Nämndens arbete rymmer många områden som inte ska
detaljstyras, tilliten till professionen måste vara hög.
I ett Stockholm för alla håller socialtjänsten en hög kvalitet med människan i centrum.
Stadsdelsnämndernas arbete med samordnad individuell plan (SIP) är viktigt för att individer
som är i behov av insatser från olika aktörer får sina behov tillgodosedda. Skolan ska alltid
delta på SIP-möten i de ärenden som rör barn. Satsningen med SIP-samordnare för barn och
unga har bidragit till att effektivisera samverkan och tydliggöra involverade verksamheters
ansvarsområden.
I ett Stockholm för alla håller socialtjänsten en hög kvalitet med människan i centrum.
Nämndens arbete med samordnad individuell plan (SIP) är viktig för att individer som är i
behov av insatser från olika aktörer får sina behov tillgodosedda. Satsa på SIP-samordnare
för barn och unga för att effektivisera samverkan och tydliggöra involverade verksamheters
ansvarsområden.
En god arbetsmiljö för medarbetarna är avgörande för att medborgarna och brukarna ska
få ett stöd av hög kvalitet. Nämnden ska därför fortsätta förbättra arbetssituationen för
medarbetarna, med fokus på socialsekreterare och biståndshandläggare.
Barn och unga ska ha goda och jämlika uppväxtvillkor. I nära samarbete med barn, unga och
deras vårdnadshavare ska socialtjänsten säkerställa att barn och unga som riskerar att
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver i ett tidigt skede, genom
uppsökande och förebyggande arbete eller avhjälpande insatser.
Hänsyn till barnperspektivet ska alltid tas i ärenden där en förälder eller vårdnadshavare
aktualiseras hos socialtjänsten. En god samverkan ska råda mellan socialtjänst, förskola och
skola för att stärka barnperspektivet. Ett arbete ska göras för att säkerställa att fristående
förskolor och skolor har information och kunskap för att kunna göra orosanmälningar.
Stadsdelsnämnderna ska i så stor utsträckning som möjligt återkoppla till förskola, skola
eller sjukvård som har gjort orosanmälningar gällande barn som far illa.
Föräldrarna är viktiga för att förhindra att barn och unga hamnar på glid och börjar begå
brott. Det är viktigt att socialtjänsten arbetar brett i stödet gentemot föräldrar. Det handlar
om att sätta in tidiga insatser till familjer där våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
och förtryck förekommer.
Det uppsökande arbetet som fältassistenter gör är viktigt för att stärka tryggheten och
förebygga missbruk och kriminalitet
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Det är genom att arbeta med barn, unga och deras familjer som en god grund för det
förbyggande arbetet läggs.
Genom att tidigt agera kan socialtjänsten ge stöd till familjer och verka för att unga inte
anammar en kriminell livsstil. Det uppsökande arbetet gentemot barn och unga som vistas i
stadens riskmiljöer möjliggör för staden att tidigt se och sätta in insatser för att motverka att
barn och ungdomar rekryteras till brottslighet. Stadsdelsnämnden ska i samverkan med
socialnämnden arbeta med särskilda insatsteam som riktar sig till familjer med unga som
har kriminella tendenser eller där varningssignaler finns. Insatsteamen ska arbeta nära de
andra verksamheterna som görs inom ramen för det uppsökande arbetet.
Jour- och familjehem skapar en trygg och stabil miljö för de barn och unga som är i
behov av stöd, omsorg och vård. Stadsdelsnämnden ska tillsammans med socialnämnden
intensifiera arbetet för att rekrytera flera jour- och familjehem och ge gott stöd, vägledning
och utbildning till dem som åtar sig uppdraget. Nämnden ska stärka kontakten med
familjehemmen och utveckla stödet. Det är viktigt att uppföljningen av familjehemmen sker
kontinuerligt för att säkerställa en hög kvalitet i stödet till barn och unga. Därtill har
stadsdelsnämnden ett ansvar att säkerställa att alla barn som placeras genomgår en hälso- och
tandundersökning. Stadsdelsnämnden ska också se till att alla placerade barn får besök i
enlighet med rekommendationerna (4 ggr/år). Stadsdelsnämnden ska tillsammans med
socialnämnden utveckla arbetet med eftervård i öppna former för att stärka stödet till
placerade barn och deras familjer. Nämnden ska i samarbetet med socialnämnden och
utbildningsnämnden fullt ut implementera SAMS-modellen (samverkan skola och
socialtjänst) för att verka för en obruten skolgång för placerade barn. Inga barn som är
placerade på HVB- eller familjehem ska stå utan skolgång mer än en vecka.
Stadsdelsnämnden har ansvar för att följa upp barnens skolgång och skolresultat. Stadens
familjehemsvård ska utvecklas och säkerställa att alla barn ges tillgång till stödgrupper.
Staden har det yttersta ansvaret för att personer med missbruksproblem får den hjälp
och vård som de behöver för att komma ifrån missbruket. I detta ansvar ingår även
information om skadeverkningar av alkohol och andra beroendeframkallande medel och att
söka upp personer som kan vara i behov av hjälp.
Särskilt viktigt är det att det uppsökande arbetet för att nå ungdomar som brukar narkotika
och barn och unga som spelar om pengar stärks. Tidiga insatser och stöd till barn/unga i
missbruk och kriminalitet, och deras familjer, är en viktig del i stadens trygghetsarbete för att
bryta rekrytering till brottslighet och gängkriminalitet.
Det är centralt att barn till föräldrar med missbruksproblematik ges ett eget stöd. Nämnden
arbete för att utforma och erbjuda kvalitativ och god öppenvård ska utgå från varje individs
behov och med hänsyn till brukarperspektivet. Samverkan mellan socialtjänst och sjukvård
ska stärkas i syfte att förbättra stödet till de som lider av både psykisk sjukdom och
missbruk. Socialtjänsten ska alltid ta initiativ till och samverka för att samordnade
individuella planer (SIP) upprättas.
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Missbruksvården ska i den mån det är möjligt ske genom decentraliserad och
uppsökande verksamhet.
Tidiga insatser till barn/unga i missbruk och kriminalitet, och deras familjer, är
viktiga för att bryta rekryteringar till kriminalitet.
Socialtjänsten ska alltid ta initiativ till att samordnade individuella planer (SIP)
upprättas.

Inom socialpsykiatrin kan personer med psykisk funktionsnedsättning få stöd med att delta i
samhällets gemenskap och att leva som andra. Samverkan med psykiatrin är viktig för att på
bästa sätt tillgodose den enskildes behov av stöd och insatser. Staden ska göra sitt yttersta för
att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet. Utgångspunkten är att
stärka individen till ett mer självständigt liv. Det är viktigt att säkerställa att varje
enskilds kompetenser tas tillvara. Med rätt stöd och hjälp kan fler i socialpsykiatrins
målgrupper gå över till egen försörjning, praktik eller studier.



Staden ska göra sitt yttersta för att personer med funktionsnedsättning ska kunna
delta i arbetslivet.
Extra insatser ska sättas in för att motverka isolering i pandemins spår.

Staden har ett ansvar i att stötta brottsoffer. Kvinnor och barn som är eller har varit
utsatta för våld av närstående är en prioriterad grupp. Arbetet mot våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck ska vara evidensbaserat och av hög kvalitet. Socialtjänsten
ska alltid arbeta uppsökande och förebyggande. Stöd och skydd ska ges till personer som
utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
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. Nämnden ska utöka det uppsökande arbetet för att
hitta våldsutsatta.
Arbetet mot våld i nära relationer, både det våldspreventiva arbetet, arbetet med våldsutsatta
samt arbetet med våldsutövare ska utvecklas genom en ökad regional stadsdelssamverkan.
Stödinsatserna vid placering av förälder med medföljande barn på skyddade boenden ska
vara av hög kvalitet. Det är viktigt att skolgång och förskola eller pedagogisk verksamhet för
medföljande barn som bor i skyddade boenden säkerställs. Stadsdelsnämnden har ett ansvar
för att tillsammans med utbildningsnämnden och socialnämnden trygga detta. Vid
oundvikliga uppbrott från förskola och skola ska nämnderna sätta in kompensatoriska
åtgärder för att motverka problem som uppbrottet kan medföra. Efter avslutad placering ska
staden fortsätta erbjuda stöd till barn, unga och föräldrar.
Socialtjänsten har ansvar för att motverka hemlöshet genom det yttersta ansvaret för
att var och en får det stöd och hjälp som den kan behöva. Den särskilda
hemlöshetssatsningen som genomfördes under den förra mandatperioden var viktig för att
motverka hemlöshet. Det är viktigt att staden inte tappar styrfart. Staden ska istället
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intensifiera arbetet mot hemlöshet och avvärja orsakerna till att människor blir hemlösa. I
arbetet är det viktigt att se att den strukturella hemlösheten ökar, alltfler stockholmare är
hemlösa utan sociala problem. Avstannat bostadsbyggande och ombildningar av hyresrätter
försvårar arbetet mot hemlöshet.
Arbetet mot hemlöshet kräver långsiktighet och prioriteringen ska fortsättningsvis ligga på
det förebyggande arbetet för att undvika att personer hamnar i hemlöshet. I det förebyggande
arbetet ingår vräkningsförebyggande arbete i samverkan med andra aktörer, till exempel i
form av en tillgänglig budget- och skuldrådgivning. Vi vill att budget- och skuldrådgivning
ska utvecklas och förstärkas med fokus på likställighet och ökad tillgänglighet för
medborgarna. En informationskampanj bör riktas till farstaborna för att informera om att
verksamheten finns. Budget- och skuldrådgivning får ökade medel för att råd och stöd ska
ges till alla som oroar sig för sin ekonomi eller har stora skulder.
Den som lever i hemlöshet ska få stöd till en väg tillbaka till ett eget fast boende.
Barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden, våldsutsatta som tvingas flytta och
äldre i hemlöshet är prioriterade grupper. Kvinnor i hemlöshet är en särskilt utsatt grupp och
deras rätt till stöd och hjälp ska säkerställas. Barnperspektivet ska alltid beaktas i stadens
arbete med hemlöshet men i synnerhet i ärenden som rör barn i familjer med osäkra
boendeförhållanden.
Den kommunala bostadspolitiken som idag förs riskerar att leda till att fler stockholmare
hamnar i osäkra boendeförhållanden. När hyresrätter ombildas, byggandet av hyresrätter
stannar upp och allmännyttan inte ges förutsättningar att bygga kan inte staden efterleva
bostadsförsörjningsansvaret. Stockholm behöver fler hyresrätter, inte färre.





Vräkningsförebyggande arbete för att undvika att personer hamnar i hemlöshet ska
stärkas. Tillgänglig budget- och skuldrådgivning stärker arbetet.
Barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden, våldsutsatta som tvingas
flytta och äldre i hemlöshet är prioriterade grupper i arbetet för att motverka
hemlöshet.
Boendestödet som tillhandahålls personer som beviljas försöks- och
träningslägenheter ska ha ett tydligt brukarperspektiv.

Grunden för en tryggare stad läggs genom jämlika uppväxtvillkor, minskade klyftor,
tillit mellan människor och ett förtroende för samhället. Tidiga insatser och
förebyggande arbete gör skillnad för individen och leder till att spara på samhällets resurser
på lång sikt. Stadsdelsnämnden ska tillsammans med socialnämnden och
utbildningsnämnden fortsätta arbeta förebyggande med olika projekt och arbetssätt för att
förebygga kriminalitet och våld.
För att få bukt med otrygghet, bryta rekryteringar till den organiserade brottsligheten och
stoppa återfall i kriminalitet är samverkan avgörande. Erfarenheter och studier visar att när
olika aktörer arbetar tillsammans strukturerat och nära i samverkansmodeller är det lättare att
nå framgång. Pilotprojektet Trefas - Förstärkt samverkan som görs tillsammans med
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polisen, Kriminalvården och stadsdelsnämnderna i Järva är ett exempel där olika aktörer går
samman för att förhindra dödligt våld. Projektet föreslås implementeras inom Farsta
stadsdelsområde.
I Farsta finns ett rikt föreningsliv som nämnden har en långvarig samverkan med. De ideella
aktörerna är viktiga samarbetspartners som med sin expertis och sina nätverk kan
bidra till att nya grupper nås och till att stärka stadens sociala arbete. Alla invånare
söker sig inte till socialtjänsten när de behöver stöd och hjälp. Skälen kan vara olika men
deras rätt att få stöd måste säkras. Föreningslivet utgör ett viktigt komplement för att nå
människor i behov. För att säkerställa att de ideella aktörerna får goda och stabila
förutsättningar att verka i Stockholm ska stöden utvecklas. Nära och god dialog ska
känneteckna stadens samverkan med brukar- och intresseorganisationer.
Civilsamhället är också en viktig samarbetspartner i arbetet för den lokala tryggheten.
Runt om i Stockholm erbjuder föreningar barn och unga en meningsfull fritid. Nattvandrande
mammor, pappor och andra vuxna fångar upp unga som behöver hjälp och skapar trygghet
genom sina vandringar. De lokala föreningarna och eldsjälarna ska känna stadens stöd.


Stöden till de ideella aktörerna ska utvecklas i syfte att ge civilsamhället goda och
stabila förutsättningar.

Stadsmiljöverksamhet
Stockholm ska vara en grön, trygg, ren och vacker stad. Parker och naturområden är
viktiga för såväl stockholmarna som för stadens ekosystem. Rekreativa och ekologiska
värden ska utvecklas och stärkas.
Det är allvarligt att allt fler av stadens unga rapporterar att de upplever otrygghet i sitt
bostadsområde. I årskurs 9 har andelen flickor som upplever otrygghet i sitt eget
bostadsområde ökat från 29 procent till 33 procent och från 13 procent till 17 procent bland
pojkarna. Nämnden måste arbeta för att alla farstabor oavsett ålder ska känna sig trygga.
Farsta stadsdelsnämnd ska genomföra trygghetsvandringar, fokusgrupper eller samtal med
unga kring vilka platser de upplever som otrygga i syfte att åtgärda platserna. Nämnden ska
söka medel ur trygghetsfonden för att offentliga platser ska vara trygga för alla.
Alla ska ha tillgång till staden – oavsett ålder eller funktionsförmåga. Stadens inne- och
utemiljöer ska vara fysiskt tillgängliga. Tillgänglighetsfrågorna ska genomsyra
verksamhetsplaneringen och vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Lekparker ska
utformas så att barn med funktionsnedsättning kan använda dem och vid renovering ska
hänsyn tas till tillgänglighetsskapande åtgärder.
Den fysiska planeringen är en viktig faktor för trygghet och trivsel i närområdet. Hur
staden underhåller gator, parker och grönområden påverkar hur trygg stadsmiljön uppfattas.
Faktorer som kan skapa trygghet i det offentliga rummet är bland annat god renhållning i
offentliga miljöer, bra belysning på mörka platser och att motverka återkommande
ordningsproblem. Stadsdelsnämnderna behöver utifrån dialog med invånarna och en lokal
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analys fortsätta att utveckla en trygg närmiljö i nära samverkan med trafiknämnden och
andra berörda aktörer.




Stärk metoderna för dialogen med invånare i stadsdelen för att utveckla en trygg
närmiljö.
Förbättra förutsättningarna för förskolor att använda stadens parker.
Fortsätt arbetet för bättre belysning på platser som kan upplevas otrygga.

Förskoleverksamhet
Farstas förskolor ska vara tillgängliga för alla barn och alla barn ska få det stöd de
behöver för att lära och utvecklas. Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats där
barnen ges möjlighet att lära och utvecklas genom lek, utforskande och skapande. Den
pedagogiska verksamheten ska hålla god kvalitet, följa läroplanens mål och uppmuntra
barnens språkutveckling. Tillräcklig bemanning ska säkerställa att barngrupperna har en
lämplig sammansättning och storlek. För att det ska vara möjligt krävs resurser.
Bemanningsfrågan är viktig utifrån både barnens, personalens och vårdnadshavarnas
perspektiv. 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 vill vi införa
förstärkningsteam för vikarier i samtliga stadsdelar. Vid sjukskrivning och frånvaro ska det
finnas personal att tillgå som är bekant med den aktuella förskolan och barngruppen.





Personaltätheten ska över en fyraårstid öka till minst 4,5 barn per pedagog.
Andelen förskolelärare ska öka till minst 41 procent.
Erfarna barnskötare ska få en riktad lönesatsning.
Tillgång till ett förstärkningsteam för vikarier.

Vi står inför stora rekryteringsbehov generellt i staden och särskilt stort är behovet inom
förskolan. Personal- och kompetensförsörjningsarbetet kan inte uteslutande ta sikte på
att attrahera och rekrytera ny personal, utan det måste även handla om att ta tillvara
den fulla potentialen hos dem som redan är anställda genom att skapa en hållbar och
attraktiv arbetsmiljö.
Goda arbetsvillkor skapar en friskare arbetsplats, lägre sjukfrånvaro och mindre
personalomsättning vilket är avgörande för den pedagogiska verksamheten och omsorgens
kvalitet. Arbetskläder ska vara en självklarhet för personalen i förskolan.





Personalens utbildningsnivå ska kartläggas i syftet att bättre kunna erbjuda
kompetensutveckling och vidareutbildning.
Möjligheten att starta en yrkeshögskoleutbildning för att få fler utbildade i förskolan
ska utredas.
Befintliga och nya collegekoncept ska utvecklas i syfte att inrikta gymnasieprogram
mot olika branscher snarare än yrkes- eller högskoleförberedelse.
Fler barnskötare ska ges möjligheten att vidareutbilda sig till förskolelärare.
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Personalen i förskolan ska ha tillgång till arbetskläder, inklusive skor.

Den öppna förskolan är en viktig del av stadens verksamhet som tyvärr har prioriterats ner
under den här mandatperioden. Idag är det ofta långa köer till öppna förskola. Öppna
förskolan tar vara på barnens nyfikenhet, lek och lärande. Verksamheten ska utformas efter
både barnens och de vuxna besökarnas behov. Därför ska antalet platser i öppna förskolan
utökas, öppettiderna förlängas och möjligheten att inrätta fler öppna förskolor i områden med
stor efterfrågan ska utredas.
Forskning visar på att tidiga insatser för att främja psykosocial hälsa i förskolan kan leda till
förbättrade skolresultat och minskad social utsatthet senare i livet. För att stärka
likvärdigheten och höja kvaliteten på förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd ska
det finnas ett barnhälsoteam.
Kulturen ska ha en självklar plats i förskolan. Samverkan ska ske med
utbildningsnämnden, kulturnämnden och stadens fria kulturaktörer. Alla barn i förskolan ska
garanteras minst en kulturupplevelse per termin.
Förskolegården är en viktig del av det pedagogiska rummet som möjliggör fysisk
aktivitet, lek och lärande. Det är därför angeläget att i ett så tidigt stadium som möjligt
planera för förskolegårdarna vid nyproduktion och större om- och tillbyggnationer.
Utevistelsen ska främja fysisk rörelse, pedagogik och lek genom välplanerade och gröna
förskolegårdar med särskilt fokus på mer naturmaterial och grönytor.
Äldreomsorg
De anställdas arbetsvillkor behöver säkras med trygga heltidsanställningar, med
möjlighet att stanna hemma när man börjar bli sjuk, rimliga arbetsscheman, fler kollegor och
en ökad grundbemanning som ger tid för de äldre behövs nu mer än någonsin.
Utbildad personal anställd på heltid som kan bemöta, kommunicera, entusiasmera, skapa
delaktighet i vardagen, motivera med god personkännedom och som kan analysera
allmäntillstånd och riskfaktorer, är nödvändigt för en bra äldreomsorg. En äldreomsorg av
god kvalitet handlar om stärkt ledarskap, personalens förutsättningar och den äldres
inflytande samt om personliga relationer med kontinuitet.
För de personer som inte kan eller vill välja hemtjänstutförare ska ickevalsalternativet
utgöras av hemtjänstutförare i egen regi. Detta gäller även för de personer som ännu inte
valt utförare och som behöver få akuta hjälpinsatser tillgodosedda. Detta för att staden ska
kunna säkerställa att den äldre, som i många av dessa fall är i en särskilt utsatt situation, får
den hjälp hen behöver. Att staden tar ansvar för de som inte väljer skapar också en
förutsägbarhet istället för att staden ska lotta ut den äldre till den som råkar ha det närmaste
kontoret.
Nämnden ska genomföra insatser för att hjälpa äldre att flytta till ett anpassat boende i
god tid. Alla äldre ska genom övergripande kommunikationsinsatser och genom
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stadsdelsnämndens uppsökande arbete få information om seniorboenden, vilken service som
finns, särskilda förmedlingsregler, vikten av att stå i bostadskö och regler om bostadstillägg.
Biståndshandläggarna ska arbeta proaktivt med uppsökande verksamhet och
informationsinsatser för att hjälpa de äldre till ett anpassat boende.
Kunskapen kring maten och måltidsupplevelsens betydelse för hälsa och välmående
behöver öka och spridas, även bland biståndshandläggarna. Undernäring och ofrivillig
ensamhet ska motverkas. Måltiden för den äldre ska vara en lustfylld upplevelse.
Måltidsombud ska utses inom varje enhet. Dietisterna ska, tillsammans med
måltidsombuden, kompetensutveckla omsorgspersonalen i kostfrågor
Funktionsnedsättning
Ledsagningen ska utformas så att den stärker den enskildes förmåga att leva ett
självständigt liv och anpassas individuellt efter den enskildes behov. Insatsen ska göra
det möjligt för den enskilde att göra vardagliga saker som att besöka vänner, delta i
fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller bara promenera.


Barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar ska ha rätt ledsagning och
ledsagarservice för att regelbundet kunna delta i fritidsaktiviteter.

Nämnden ska göra sitt yttersta för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i
arbetslivet. Utgångspunkten är att stärka individen till ett mer självständigt liv. Det är viktigt
att säkerställa att varje enskild persons kompetens tas tillvara. Stadsdelsnämnden ska i
samarbete med arbetsmarknadsnämnden arbeta för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna delta i arbetslivet.






Varje enskild persons kompetens tas tillvara. Nämnden ska göra sitt yttersta för att
personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet.
I samverkan med civilsamhället ska hälsofrämjande insatser för personer med
funktionsnedsättning utvecklas.
Friskvårdskort på stadens simhallar ska erbjudas till alla som bor i gruppbostad med
särskild service enligt LSS.
Arbetet för att ta bort kvarstående enkelt avhjälpta hinder ska påskyndas.
Staden ska vara uppmärksam på målgruppens utsatthet för våld av närstående och ge
anpassat stöd och skydd till de som är i behov av det.

Kultur och fritid
Farsta ska erbjuda barn och unga mötesplatser att utvecklas och mötas. Det gör att
samhället blir starkare och tryggare.
Nämnden ska samverka med övriga nämnder för att staden ska arbeta för att öppna upp
skollokaler inom ramen för en sammanhållen skoldag. Ambitionen är att skol-, idrotts-,
kultur-, fritids- och föreningsverksamheter ska kunna erbjuda aktiviteter inom skolans
lokaler.
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Parklekarna har länge varit en viktig mötesplats för Stockholms yngsta invånare.
Under 2022 och utifrån denna budget ska Farsta utöka tillgängligheten såväl genom att
öka öppethållandet vid befintliga parklekar som genom att säkerställa att det i en
växande stad också startas nya parklekar motsvarande behovet. Med en utökad budget
ges också förutsättningar att utveckla parklekarnas pedagogiska och kulturella
innehåll.
Föräldrastödsprogram och föräldrarådgivningen ska utvärderas och utvecklas i syfte att nå
fler föräldrar.
Det lokala trygghetsarbetet stärks genom människors lokala engagemang och ett aktivt
föreningsliv.
Nämnden ska i arbete med föreningslivet, genom bra uppföljning, säkerställa att ekonomiska
bidrag, tillgång till lokaler och föreningsbidrag fortsatt inte går till någon aktör med
odemokratiska värderingar eller som uppmuntrar eller möjliggör våldsbejakande extremism.

På prov införa föreningslotsar vars uppdrag är att besvara på frågor, stödja lokala föreningar
och vara en länk mellan föreningarna och staden, samt lotsa medborgare som vill engagera
sig. I framtagande av föreningslotsarnas uppdrag ska nämnden samverka med
kommunstyrelsen, idrottsnämnden och kulturnämnden. Dialog med civilsamhället ska föras
innan införande av föreningslotsar.
Arbetsmarknadsåtgärder
Stadsdelsnämnden ska erbjuda arbetsmarknadsinsatser till personer med ekonomiskt bistånd
som har svag ställning eller som befinner sig utanför arbetsmarknaden, och förbereda för
vidare insatser inom Jobbtorg Stockholm.
Arbetslöshet innebär ett mänskligt slöseri av individers förmåga och kraft. Att ha ett arbete
skapar meningsfullhet, samhörighet och individuell frihet. Genom aktiva
arbetsmarknadsinsatser kan fler komma i arbete samtidigt som kostnader för försörjningsstöd
kan minska och skatteintäkter kan öka. Det är av stor vikt att stadsdelsnämnderna sätter in
snabba insatser till personer med ekonomiskt bistånd. På sätt kan individen komma i studier
eller arbete.
Det uppsökande arbetet är viktigt för att nå stockholmare som varken studerar eller arbetar
och som behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. För att det uppsökande arbetet
ska utveckla behöver de ekonomiska förutsättningarna stärkas. Det uppsökande arbetet får
inte hamna på efterkälke för att arbetslösheten har ökat i Stockholm.


Ingen ska vara sysslolös. Unga som varken arbetar eller studerar ska få ett
uppsökande besök med syfte att få målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden
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Stadsdelsnämnden ska öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att
komma i arbete. För många långtidsarbetslösa kan möjligheten till arbetslivserfarenhet vara
avgörande för att nå hållbar etablering på arbetsmarknaden. Stadens arbete med
Stockholmsjobb och feriejobb ger viktiga meriter, kontakter, väcker intresse för staden som
arbetsgivare och bidrar till stadens framtida kompetensförsörjning.
Stockholmsjobben infördes under förra mandatperioden i syfte att stödja de som står långt
från arbetsmarknaden att komma i arbete. Anställningarna kan kombineras med utbildning,
vilket är särskilt prioriterat för unga som saknar gymnasiekompetens, nyanlända och
personer i behov av språkstödjande insatser. Resultaten av insatsen har tidigare varit goda
när en majoritet var i arbete eller studier tre månader efter avslutat Stockholmsjobb. Utöver
att insatsen leder till individen får viktiga meriter, kontakter och arbetslivserfarenhet som
underlättar etablering på arbetsmarknaden kan kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd
minska. Vi vill öka antalet platser för Stockholmsjobb.
Feriejobb är oftast det första viktiga mötet med arbetsmarknaden och en första möjlighet att
få erfarenhet och kontakter. Det är viktigt att nämnden erbjuder feriejobb till unga under
sommar-, höst- och vinterlov. Vi vill öka antalet platser för feriejobb.
Ekonomiskt bistånd
Stadsdelsnämnden ska säkerställa att biståndstagare ges stöd och individuellt
utformade insatser för att nå självförsörjning. Genom samverkan inom stadsdelsnämnden
och med arbetsmarknadsnämnden ska stödet utvecklas. Stadsdelsnämnden är ansvariga för
att säkerställa att invånarna bemöts med respekt, får rättssäkra och lika tillgängliga insatser
oavsett var de bor i staden. Informationsmaterial och ansökningsblanketter ska vara
utformade så det är lätt att förstå villkoren och lämna korrekta uppgifter. Arbetet mot
felaktiga utbetalningar ska fortsätta i alla nämnder.
Hänsyn ska tas till barns behov när vuxna söker ekonomiskt bistånd, utredning och
bedömning ska alltid utgå från ett tydligt barnperspektiv. Nämnderna ska utveckla det
uppsökande arbetet för att underlätta för utsatta människor att få stöd och hjälp.
En god arbetsmiljö för medarbetarna är avgörande för att medborgarna ska få ett stöd av hög
kvalitet. Arbetet ska fortsätta för att förbättra arbetssituationen för medarbetarna, med fokus
på socialsekreterare och biståndshandläggare. En ny handlingsplan för förbättrad
arbetssituation ska tas fram i nära dialog med medarbetarna. Det behövs en nystart i arbetet
och det är viktigt att handlingsplanen som tas fram har förtroende bland de som berörs.
Chefer ska säkerställa att incidenter om hot och våld alltid rapporteras in. Nolltolerans mot
hot och våld gäller i Stockholms stad.
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I Farsta ska alla som kan arbeta ges stöd att komma i arbete. Det är grunden för att
skapa en jämlik stad och bryta segregationen. Biståndstagarna inom ekonomiskt bistånd kan
ha olika försörjningshinder. Det vanligaste försörjningshindret är arbetslöshet, och därefter
personer som är sjukskrivna och personer med sociala/medicinska skäl (till exempel
missbruk eller psykisk sjukdom). Stadsdelsnämnden ska fortsätta att prioritera arbetet med
att utveckla insatser för dessa grupper för att undvika att personerna fastnar i
långtidsberoende av ekonomiskt bistånd. Insatserna ska sättas in så tidigt som möjligt.
Genom stärkt samverkan med berörda verksamheter ska förutsättningarna för
personer med osäkra boendeförhållanden att hitta en varaktig bostad förbättras.
Socialtjänsten ska säkerställa att barnperspektivet tillvaratas särskilt i ärenden som rör barn i
familjer med osäkra boendeförhållanden
Reservation
Marre Mayr m fl (V)
1. Att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2022
2. att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets
reservation i kommunfullmäktige
3. att därutöver anföra:
Med Vänsterpartiets budgetförslag får stadsdelsnämnderna totalt 498,5 miljoner kronor
(mnkr) mer än majoritetens budget för 2022. Det är en budget för att stärka välfärden och ge
stadsdelsnämnderna långsiktigt stabila budgetramar istället för korta satsningar på enskilda
projekt. Under pandemin har stadsdelsnämndens verksamheter påverkats mycket och många
medarbetare har fått ställa om sin verksamhet flera gånger om. De som arbetar i välfärden
ska känna att de har förutsättningar att göra sitt jobb på bästa sätt. Vi i Vänsterpartiet säger
därför nej till majoritetens generella effektiviseringar i välfärden. Att ställa krav på så
kallade generella effektiviseringar är inget annat än nedskärningar som leder till
försämringar av bemanning, arbetsmiljö och kvalitet i verksamheterna. Välfärdens
medarbetare behöver generösa resurser för ha förutsättningar att arbeta utifrån professionens
kunskap och metoder. Det råder inga som helst tvivel om att välfärdsverksamheterna är
underfinansierade och vi ser nu att majoriteten ändå förväntar sig att verksamheterna ska
genomföras till en lägre kostnad utan en försämring av kvaliteten.
Staden som arbetsgivare
Staden ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Facken
och medarbetarna ska hörsammas i utvecklingen av arbetsrutiner och arbetsmiljö. Vi anser
att staden ska styras med en styrmodell som vägleds av tillit till välfärdsprofessionens
kunskap och yrkesetik. Inte minst coronapandemin har visat hur oerhört viktigt det är med
hög bemanning och trygga anställningar för att minimera smittspridningen i äldreomsorgen.
Vi vill att staden centralt ska ta initiativ till förhandlingar om tecknandet av ett lokalt
kollektivavtal för att säkra fasta anställningar i äldreomsorgen. Därtill ska initiativ tas för att
teckna kollektivavtal som minimerar användandet av allmän visstidsanställning och
timavlönade i stadens verksamheter. Liknande krav ska givetvis ställas på privata aktörer.
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Det är en självklarhet att arbetsgivaren ska säkerställa att alla som arbetar i utförarenheter,
såsom förskola och äldreomsorg, har funktionsdugliga arbetskläder och arbetsskor bör
implementeras då det efterfrågas. Staden ska erbjuda sina anställda kvalitativa och generösa
förmåner, därför vill vi se en höjning av friskvårdsbidraget till personalen.
Gemensamma mötesplatser
Stockholm ska vara en stad där alla känner sig trygga och kan röra sig fritt. Allmänna ytor,
parker och grönområden ska vara levande, välskötta och tillgängliga för alla. Vi tror att fler
träffpunkter för medborgare ger positiva synergieffekter som bidrar till ökad integration och
engagemang för vårt gemensamma närsamhälle. Vi anser därför att det offentliga rummet i
Farsta bör utvidgas genom fler mötesplatser såsom föreningslokaler och andra utrymmen där
medborgare kan samlas och träffas. För att Farsta ska vara en öppen och tillgänglig stadsdel
för pensionärer vill vi inrätta fler lokaler i stadsdelens ytterkanter som pensionärer kan
träffas och ha verksamhet i.
Förskola
Alla barn har rätt till en trygg och lugn förskolemiljö där de kan utvecklas efter sina
förutsättningar. För att det ska vara möjligt behöver anställda inom barnomsorgen få stärkt
kapacitet genom ökade resurser och mindre barngrupper. Med Vänsterpartiets budget finns
utrymme att öka personaltätheten och minska ned barngruppernas storlek. Vi satsar 109
mnkr mer i budgeten än majoriteten, vilket går till att stärka kompetensen på förskolorna,
öka andelen utbildade pedagoger, och att säkra en god personalkontinuitet. I en växande stad
måste barnen ges plats. Vi vill att tillräckliga ytor för förskolegårdar ska prioriteras i
planeringen och riktlinjer för lekvärdesfaktorer tas fram för att kompensera när och om
friytan per barn är begränsad. I ett tidigt skede i stadsplaneringen ska staden tillförsäkra att
barns röster blir hörda och planera för lek, rörelse och idrott.
Förebyggande verksamhet
Fritidsverksamheter och parklekar ska erbjuda barn och unga en meningsfull fritid och stärka
viktiga skyddsfaktorer. Vänsterpartiet vill satsa särskilt på att bygga ut och rusta upp
parklekarna. Vi vill att parklekarna ska vara bemannade och ha generösa öppettider även på
helgerna, och vi vill öppna Fagerlids parklek igen. För att fler ska kunna utnyttja Farstas
fritidsbibliotek vill vi skala upp verksamheten och hålla öppet även på kvällar och helger. I
vår budget finns det även särskilda satsningar på att stärka fritidsgårdarna och den lokala
kulturverksamheten. De vuxna på fritidsgårdarna är viktiga förebilder som har en central roll
i det trygghetsskapande arbetet, i vilket de ska stöttas och få kompetensutveckling. Vi
behöver fler fältassistenter och ökad samverkan mellan fältassistenter, lokalpolis och
fritidsgårdar. Fritidsgårdarna ska vara strategiskt utspridda i stadsdelen så att alla ungdomar
har nära till mötesplatser med vuxennärvaro, därför vill vi att fritidsgården i Sköndal öppnas
igen. Vidare vill vi föra en dialog med alla kulturföreningar och kulturarbetare som är
verksamma i stadsdelen med målet att utveckla och etablera kulturhuset Fanfaren.
Arbetsmarknad
Att kunna försörja sig och ha en meningsfull sysselsättning ska vara en grundläggande
självklarhet för alla som bor i Stockholm. Vänsterpartiet vill att de som står långt ifrån
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arbetsmarknaden ska få individuellt anpassat stöd och vägledning med möjlighet att
karriärväxla, utbilda sig eller få en praktikplats. Med våra satsningar kan staden utveckla den
uppsökande verksamheten, förstärka jobbtorgen och intensifiera arbetet med unga som
varken arbetar eller studerar. Vi vill skapa fler Stockholmsjobb, satsa på fler
Stadsdelsmammor, och utöka antalet feriejobb med ytterligare 2 000 arbetstillfällen. Vi vill
även öppna ett medborgarkontor i stadsdelen där medborgarvärdar och samhällsvägledare
möter Farstabornas frågor om kommunens verksamhet.
Socialtjänst
Stadens myndighetsutövning ska vara rättssäker och likvärdig i alla stadsdelar. Alla som har
behov av sociala insatser och bistånd ska få kvalitativt stöd av socialtjänsten. Vi ser dock att
strukturella utmaningar fortfarande präglar socialtjänstens verksamheter och i takt med det
fortsätter stadens sociala skuld att växa. Det är bekymmersamt att socialtjänsten inte får
tillräckliga resurser av majoriteten att stödja de barn, funktionsnedsatta och socioekonomiskt
utsatta familjer som har behov av det. För att klara av välfärdsuppdraget och möta
invånarnas behov behöver verksamheten stöttas upp med fler socialsekreterare och
biståndshandläggare. Vi prioriterar att förbättra arbetsmiljön för anställda inom LSS,
ekonomiskt bistånd och individ- och familjeomsorg.
Vänsterpartiet stärker budgeten för insatser till unga som ger mer medel för SIP-samordnare,
kvalificerade kontaktpersoner samt förstärkning av ungdomsmottagningarna. Det
förebyggande arbetet gentemot unga lagöverträdare behöver utökas och de sociala
insatsgrupperna förstärkas. Ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig rättighet.
Programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska tillämpas
och vi anser att stadsdelen ska stärka insatserna mot våld i nära relationer.
Äldreomsorg
Coronapandemin har tydligt visat behovet av stora satsningar på äldreomsorgen. Det behövs
fler fasta anställningar och ökad bemanning och förstärkt läkarnärvaro på äldreboenden. Alla
som arbetar inom äldreomsorgen behöver bättre arbetsmiljö och särskilda insatser detta. Vi
vill ha äldrekuratorer som arbetar uppsökande och stödjande i stadsdelen och att staden
fortsätter att utveckla tryggt mottagande och aktivitetscenter. Stadsdelsnämndens
biståndsbedömning ska präglas av hög rättssäkerhet och vi gör särskilda satsningar för att
nämnderna ska kunna tillämpa en mer generös biståndsbedömning.
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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§ 3 Bygg ett bullerskydd mot Nynäsvägen vid Farstaängen
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
medborgarförslaget från Alex Pacheco om bullerskydd mot Nynäsvägen vid Farstaängen och
ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta att utreda förutsättningarna att få till stånd
bullerskydd.
Ärendet
Alex Pacheco har lämnat in ett medborgarförslag om att förvaltningen ska uppföra ett
bullerskydd mot Nynäsvägen, i höjd med Farstaängen. Pacheco befarar att den pågående
upprustningen av parken ska vara förgäves om bullret inte åtgärdas.
Det pågår många exploateringar i Farsta och behovet av parken kommer att öka. Det är
väsentligt att hela parken kan användas. Förvaltningen har i samband med upprustningen av
Farstaängen tagit flera kontakter inom staden och med Trafikverket för att utreda
möjligheterna att få till stånd ett bullerskydd. Flera frågor måste utredas, inte minst
rådigheten över marken och vilken eller vilka instanser som ska bekosta och sedan ansvara
för skyddet. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att fortsätta utreda den frågan.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-11-23.
Dnr FAR 2021/534
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Vi tycker att ett bullerskydd vid Farstaängsparken är en absolut nödvändighet för att skapa
höga vistelsevärden i den park som nu i övrigt förbättras och omgestaltas. Därför tycker vi
även att bullerskyddets utseende och gestaltning behöver tas i beaktas. Ett väl gestaltat och
kreativt bullerskydd skulle inte bara dämpa ljud utan också kunna skapa mervärden. Bilda en
grönskade fond till parken och varför inte låta en del av det skapa mer yta för graffitimålning
nära den befintliga väggen.
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§ 4 Stora regnmängder och översvämningar
Svar på skrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på en skrivelse från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om stora regnmängder och översvämningar.
Ärendet
I en skrivelse till stadsdelsnämnden ställer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet frågor
relaterade till stora regnmängder och översvämningar. Partierna undrar vilka delar av
stadsdelsområdet som löper störst risk att drabbas av framtida översvämningar och hur man
arbetar för att förebygga detta.
Förvaltningen bekräftar de utmaningar som lyfts i skrivelsen. Regnen kommer att bli
kraftigare i och med klimatförändringarna och med allt fler hårdgjorda ytor i staden blir det
svårare för vattnet att rinna undan.
Förvaltningen konstaterar att dagvattenfrågan numera är en högt prioriterad fråga i alla
exploateringsprojekt. Även i nämndens egna parkinvesteringsprojekt vidtar vi åtgärder för att
fördröja större regnvattenmängder. Förvaltningen redovisar också en karta över de mest
utsatta områdena i stadsdelsområdet. Beträffande planer för att hantera klimatförändringar i
framtiden hänvisar förvaltningen till det förslag till handlingsplan för klimatförändringar
som nämnden lämnade sitt remissvar på i oktober i år.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-11-19.
Dnr FAR 2021/606
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Tack för detta informativa svar. Vi fortsätter följa frågan.
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§ 5 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med FOC Farsta Fotboll om
trygghetsskapande aktiviteter och öppen idrottsverksamhet 2021-2024
BESLUT
Stadsdelsnämnden tecknar en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP)
med FOC Farsta Fotbollsförening om lovaktiviteter samt trygghetsskapande aktiviteter
lördagskvällar under åren 2021-2024 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.
Ärendet
Förvaltningen föreslår att nämnden tecknar en överenskommelse om idéburet offentligt
partnerskap (IOP) med FOC Farsta Fotbollsförening om rörelse- och idrottsaktiviteter under
grundskolans termins- och sommarlov samt trygghetsskapande spontan fotbolls- och
idrottsverksamhet på lördagskvällar som vänder sig till unga i åldern 12-17 år.
För att få kontinuitet och förutsägbarhet i verksamheten föreslås en överenskommelse som
gäller under en treårsperiod. Syftet med överenskommelsen är bland annat att erbjuda
alternativ till ungdomar som annars skulle kunna befinna sig i en riskmiljö.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-11-19.
Dnr FAR 2021/768
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 DECEMBER 2021
SIDA 25

§ 6 Uppföljning av driften av Sköndals gruppbostäder
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av driften av
Sköndals gruppbostäder.
Ärendet
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av driften av Sköndals gruppbostäder.
Verksamheten drivs på entreprenad av Sköndals LSS AB sedan den 1 mars 2009.
Bedömningen är att utföraren lever upp till samtliga sina åtaganden och att aktuell
verksamhet bedrivs med hög kvalitet.
Utföraren bedöms ha en organisation och ett arbetssätt som värnar brukarens integritet och
tillförsäkrar inflytande, delaktighet och självbestämmande i vardagen. Verksamheten
bedöms även uppfylla de krav som ställs om en trygg och säker omvårdnad, stöd och service.
Nödvändiga styr- och stöddokument finns implementerade. Utföraren arbetar kontinuerligt
med kompetenshöjning och bedöms ligga i framkant vad gäller nyttjandet av välfärdsteknik.
Förvaltningens sammantagna granskning visar att utföraren dels bedriver ett aktivt
kvalitetssäkringsarbete, dels arbetar metodiskt och förutsägbart. Samtliga
genomförandeplaner är aktualiserade.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-11-18.
Dnr FAR 2021/764
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 7 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden – Postiljonen
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Postiljonens
vård- och omsorgsboende.
Ärendet
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av Postiljonens vårdoch omsorgsboende.
Bedömningen är att verksamheten uppfyller de krav som ställs för att ha förutsättningar att
ge en säker vård och omsorg. Enheten har ett väl fungerande ledningssystem för att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Övergripande
och lokala rutiner är kända av berörda medarbetare. I ledningssystemet finns rutiner och
dokument för så gott som samtliga områden som efterfrågas vid uppföljningen.
Verksamheten har en pågående utbildningssatsning som går under tema God och nära vård
som avser all personal. Den anses också ha fungerande rutiner för introduktion av nyanställd
personal och för intern och extern samverkan. Personalens medverkan i kvalitetsarbetet är
tydliggjord och man har olika forum för kvalitetsarbetet, bland annat kvalitetsråd en gång per
månad.
Ett utvecklingsområde är att återgå till det tidigare utbudet av aktiviteter, ett annat att bättre
informera om vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. Båda dessa områden är
något som boendet arbetar med att förbättra.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-11-19.
Dnr FAR 2021/772
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
I utvärderingen framkommer det att förbättringar har gjorts vad gäller utbudet av maträtter
på Postiljonen. Även en förstärkning av kompetens inom kost- och nutritionslära. Den
satsningen tycker vi är bra.
Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för de äldres livskvalité. De fyller ett
större syfte än att ge näring och energi. Måltiden ska vara ett positivt avbrott i vardagen och
bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Helt enkelt en höjdpunkt att se fram emot.
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För många år sedan gjordes en insats med fokus på just maten och måltiderna på våra
äldreboenden i stadsdelen. Vi förtroendevalda fick då bl a provsmaka maten och se hur den
serverades. Det var lärorikt och flera förbättringar kom till stånd.
Kanske är dags för ett nytt ”matlyft” inom äldrevården? Inte för att det är dåligt nu utan för
att det alltid kan bli bättre
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§ 8 Nya och ändrade delegeringar till förvaltningschefen och anmälan av
förvaltningschefens vidaredelegeringar
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden fastställer nya delegeringar (ärendegrupper) enligt bilaga 1 till
förvaltningens tjänsteutlåtande och tar bort befintliga delegeringar enligt förvaltningens
förslag i samma bilaga.
2. Nämnden fastställer ändringar i befintliga delegeringar enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.
3. Under förutsättning av nämndens beslut enligt punkt 1 och 2 ovan uppdrar nämnden
enligt 7 kap 5 § kommunallagen (KL) till förvaltningschefen att besluta på nämndens
vägnar i samtliga nya och ändrade ärendegrupper i bilaga 1 och 2.
4. Under förutsättning av nämndens beslut enligt punkt 1-3 ovan överlåter nämnden enligt
7 kap 6 § KL till förvaltningschefen att i sin tur, genom vidaredelegering, uppdra åt en
annan anställd inom kommunen att fatta beslut i samtliga nya och ändrade ärendegrupper
i bilaga 1 och 2.
5. Under förutsättning av nämndens beslut enligt punkt 1-4 ovan anmäler
förvaltningschefen sina vidaredelegeringar enligt tjänsteutlåtandets bilaga 3. Nämnden
lägger denna anmälan till handlingarna.
6. Förvaltningschefen anmäler sina ändrade vidaredelegeringar i befintliga ärendegrupper
enligt tjänsteutlåtandets bilaga 4. Nämnden lägger denna anmälan till handlingarna.
7. Beträffande anmälan till nämnd enligt 7 kap 8 § KL av beslut som fattas enligt
delegering och vidaredelegering i detta ärende gäller följande:
a) Beslut som fattas av förvaltningschefen om avtal eller överenskommelse med extern
samarbetspart (se tjänsteutlåtandets bilaga 1, ny ärendegrupp vid Kap 5. Allmänt)
anmäls till nämnden på lista och noteras i protokollet.
b) Beslut som kan överklagas enligt bestämmelse i 13 kap 1-3 §§ KL om
laglighetsprövning anmäls till nämnden på lista och noteras i protokollet.
c) Övriga beslut anmäls inte till nämnden.
Ärendet
Förvaltningens olika verksamhetsområden har gjort en genomgång av nämndens
delegeringar till förvaltningschef. Man har då uppmärksammat ett antal former av beslut som
antingen saknas helt, behöver ändras eller tas bort. Anledningarna är flera – förändringar i
lagstiftningen, kostnadsutvecklingen inom olika vårdformer, nya tjänstefunktioner vid
enheterna och ibland helt enkelt ett förändrat språkbruk. Ett exempel på det senare är att
begreppet ålderdomshem inte längre förekommer.
Förvaltningens förslag till nya och borttagna delegeringar (ärendegrupper) redovisas i
tjänsteutlåtandets bilaga 1, medan bilaga 2 innehåller förslag till ändringar i befintliga
ärendegrupper.
Under förutsättning av nämndens beslut om nya och ändrade ärendegrupper anmäler
förvaltningschefen sina vidaredelegeringar i bilaga 3. I bilaga 4 anmäls ändrade
vidaredelegeringar.
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Under förutsättning av nämndens beslut i detta ärende kommer delegeringsförteckningen att
uppdateras.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-11-19.
Dnr FAR 2021/769
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 Förordnande av tjänstepersoner vid stadens Socialjour avseende
polishandräckning enligt LVU
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden förordnar nedan namngivna tjänstepersoner vid stadens Socialjour
med rätt att enligt 43 § 1 st 2 p LVU, inom nämndens ansvarsområde, begära
handräckning av Polismyndighet eller, i särskilda fall, Kriminalvård för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande.
Abdelaziz Abdelsaid, Ann Dahlgren, Anne-Catrine Jonsson, Antonio Bracamonte, CarlJohan Kvist, Daniel Colegate, Elin Axelsson, Elisabet Lundqvist, Emma Magnusson,
Eva Thomasson; Fanny Hällberg, Feryal Lövström, Frida Allertz, Helena Svensson,
Isabelle Frödén, Johanna Kumblad, Julia Falk Nordberg, Julia Pettersson, Kajsa-Stina
Nordmark, Katrin Pettersson, Lena Svärd, Lena Wedberg, Liliana Pellegrino, Liselotte
Tronders, Lis-Marie Boija, Mait Fredlund, Malin Karlsson, Marimba Roney, Marion
Hagland, Millicent Reyes, Mira Fargallo Dillner, Mohamud Abdi Osman, Pernilla Lilja,
Philip Lindholm, Sanna Eriksson, Ylva Engelbrektsson, Ylva Westerdahl, Veronica
Larsson.
2. Nämndens tidigare förordnanden av tjänstepersoner vid Socialjouren upphör att gälla.
Ärendet
Socialnämnden ansvarar bland annat för stadens jourverksamhet inom individ- och
familjeomsorgen. Verksamheten sköts av den kommunövergripande Socialjouren. För att
jourverksamheten ska fungera behöver berörda tjänstepersoner bland annat snabbt kunna
fatta beslut om att begära handräckning av Polismyndighet eller, i särskilda fall,
Kriminalvård för att få deras hjälp att genomföra vissa beslutade tvångsåtgärder.
En sådan handräckningsbegäran kan göras enligt 43 § 1 st 2 p lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) för att få Polisens eller Kriminalvårdens hjälp att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande. Socialnämnden beslutar vilka
tjänstepersoner vid Socialjouren som ska ha ett sådant förordnande. Beslutet överlämnas
sedan till stadsdelsnämnderna som ombeds fatta motsvarande beslut avseende sina
respektive områden.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-12-02.
Dnr FAR 2021/796
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 10 Stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2022
BESLUT
Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter och ersättare i nämndens pensionärsråd år 2022,
enligt nomineringar från PRO och SPF Seniorerna i stadsdelsområdet.
Gun-Britt Dahlberg
Juan Carlos Cebrian ny
Berit Johansson
Alexandra Posacki
Ing-Marie Svensson
Sven-Göran Svanborg
Wåge Johansson
Gunnar Björkman
Gunilla Thorsson ny
Ann-Christine Hanerud

PRO Farsta
PRO Farsta
PRO Sköndal
SPF Seniorerna Farsta
SPF Seniorerna Sköndal
PRO Farsta
PRO Sköndal
PRO Sköndal
SPF Seniorerna Farsta
SPF Seniorerna Sköndal

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Ärendet
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare i nämndens
pensionärsråd år 2022 enligt ovanstående nomineringar från PRO och SPF Seniorerna i
stadsdelsområdet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-11-15.
Dnr FAR 2021/634
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 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor
BESLUT
Stadsdelsnämnden utser Anton Ullvin, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med
Familjer (FHDBF), som ledamot i nämndens råd för funktionshinderfrågor för återstoden av
mandatperioden 2019-2022.
Ärendet
Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor har sedan en längre tid haft ett par vakanta
platser. Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF) har nu –
genom organisationen Funktionsrätt Stockholms stad, som samordnar nomineringarna till
stadsdelsnämndernas, facknämndernas och bolagsstyrelsernas råd för funktionshindersfrågor
– nominerat Anton Ullvin till en av de båda vakanta platserna.
Förvaltningen föreslår att nämnden utser Anton Ullvin som ny ledamot i rådet för återstoden
av mandatperioden 2019-2022.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-11-23.
Dnr FAR 2021/747
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 DECEMBER 2021
SIDA 33

§ 12 Ekonomisk månadsrapport november 2021
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2021.
Ärendet
Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om totalt 38,5 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 finns inom 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 2021-12-07.
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
§ 13 Uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas dagverksamhet och
vård- och omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av förslag till uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas dagverksamhet
och vård- och omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem.
Ärendet
En kommun kan inte teckna avtal med verksamheter som drivs i egen regi. Stadens krav och
förutsättningar regleras istället genom uppdragsbeskrivningar. Äldrenämnden har nu
utarbetat förslag på uppdragsbeskrivningar för vård- och omsorgsboende och
dagverksamhet.
Förvaltningen ställer sig positiv till uppdragsbeskrivningarna och anser att det övergripande
innehållet är betydande och väsentligt för utförande av respektive uppdrag. Förvaltningen
har dock ett antal synpunkter, bland annat inom områdena som gäller arbetsledning och
kompetens, där också de främsta förändringarna i uppdragsbeskrivningarna återfinns. Bland
annat ser förvaltningen ett behov av tydliggörande gällande det ansvar som ska åläggas
rollen som arbetsledare inom vård- och omsorgsboenden.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-11-17.
Dnr FAR 2021/558
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 Ansökan om ändring av gränsen mellan Huddinge kommun och
Stockholms kommun
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av ansökan om ändring av gränsen mellan Huddinge kommun och Stockholms
kommun.
Ärendet
I en ansökan till Kammarkollegiet föreslår en boende i Mellansjö i Huddinge kommun att
kommungränsen ska ändras så att fastigheten Mellansjö 1:1 tillhör Stockholm. Skälen som
uppges till detta är bland annat att boende i Mellansjö har den största delen av sina
aktiviteter, som handel, service, vård och omsorg, utbildning och kommunikationer, i Farsta.
Förvaltningen förhåller sig neutral till huruvida förslaget om en gränsändring är bra eller
dåligt. Men vi kan konstatera att de flesta invånare i Storstockholm rör sig ofta och fritt över
kommungränserna.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-11-05.
Dnr FAR 2021/716
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 15 Ansökan om serveringstillstånd för restaurangen Albrektsson Gastronomic
i Larsboda
Svar på remiss från socialnämnden
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
ansökan om serveringstillstånd för restaurangen och cateringfirman Albrektsson Gastronomic i
Larsboda.
Ärendet
Restaurangen och cateringfirman Albrektsson Gastronomic i Larsboda har ansökt om
stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap. Ansökan gäller fullständiga rättigheter
med en serveringstid i restaurang alla veckodagar klockan 11.00 – 00.00 och i form av
catering alla veckodagar klockan 16.00 – 01.00.
Förvaltningen har inga invändningar mot ansökan.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-12-02.
Dnr FAR 2021/790
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
§ 16 Protokoll från pensionärsrådet den 6 december 2021
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från pensionärsrådet den 6 december 2021 till
handlingarna.
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle lägga protokollet till
handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
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§ 17 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor den 6 december 2021
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från rådet för funktionshinderfrågor den 6 december
2021 till handlingarna.
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle lägga protokollet till
handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
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§ 18 Protokoll från miljörådet den 16 november 2021
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från miljörådet den 16 november 2021 till handlingarna.
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle lägga protokollet till
handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
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§ 19 Ordförandens och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga
anmälningsärenden
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens sammanställning över beslut enligt delegering och
övriga anmälningsärenden till handlingarna.
Ärendet
 Ordförandens beslut enligt delegering
Ordföranden hade inte fattat några beslut under den aktuella perioden.
 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. 2021-05-27: Förlängning av avtal med Sköndals LSS AB om driften av Sköndals
gruppbostäder. Dnr FAR 2021/325. Enligt uppdrag till förvaltningschef i grundavtal
som fastställdes av nämnden 2016-05-19, dnr 2.2.2-195/2016.
2. 2021-10-01: Brygga och sittplats vid Drevviken. Genomförandebeslut efter
inriktningsbeslut i verksamhetsplan 2021. Dnr FAR 2021/643. (8:14)
3. 2021-11-01: Rättegångsfullmakt för Stephen Rigney, socialsekreterare vid enheten
arbete, integration och bistånd. Dnr FAR 2021/714. (Enligt nämndbeslut 2020-10-22,
dnr FAR 2020/492.)
4. 2021-11-04: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att för
nämndens räkning genomföra upphandling av konsulttjänster för produktion av elärande. Dnr FAR 2021/719. (8:13)
5. 2021-11-10: Utbyte av staket på lekplatsen Västboda. Genomförandebeslut efter
inriktningsbeslut i tertialrapport 2 år 2021. (8:14)
6. 2021-11-15: Arkivinstruktion (arkivorganisation). Dnr FAR 2021/521. (5:4)
7. 2021-11-15: Vidaredelegering till stadsdirektören att för nämndens räkning
genomföra upphandling av HBTQ-utbildningar. Dnr FAR 2021/733. (8:13)
8. 2021-11-15: Vidaredelegering till stadsdirektören att för nämndens räkning
genomföra upphandling av utvärderings- och utredningstjänster 2022. Dnr FAR
2021/734. (8:13)
 Ekonomichefens beslut 2021-11-17 om bokföringsmässig nedskrivning av äldre
fordringar år 2021 om totalt 1 856 170,06 kr. (Äldre innebär att förfallodatum är passerat
sedan ett år.) Dnr FAR 2021/765 (8:17)
Förvaltningen hade redovisat ärendena i en sammanställning daterad 2021-11-29.
Dnr FAR 2020/729
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Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle lägga förvaltningens
sammanställning över beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden till
handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
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ÖVRIGT
§ 20 Nämndens frågor och information från förvaltningen
Följande skrivelser lämnades in.
Indragna uppföljningar av barn under pandemin (bilaga 1)
Moa Sahlin m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Stora regnmängder och översvämningar (bilaga 2)
Leif Söderström (SD)
BESLUT
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna till ett kommande sammanträde.

Vid sammanträdet den 23 september ställde Malena Liedholm Ndounou (C) ett par frågor
som gällde Farstastrandspromenaden. Ledamoten har sedan varit förhindrad att delta vid ett
par sammanträden och förvaltningen har därför avstått från att lämna svar, men nu
redovisade förvaltningen följande:
Vad kan göras åt skräpiga båtuppställningsplatser längs Farstastrandspromenaden?
Enligt Malena gäller frågan roddbåtar som vintertid är upplagda vid strandkanten nedanför
förskolan på Nordmarksvägen 6A i Farsta strand. Sommartid ligger båtarna vid bryggan
nedanför gångvägen. För att komma ut på bryggan behövs nyckel för att komma in genom
gallergrinden.
Bryggan och stängslet saknar tillstånd och bryggan finns på ortofoto från 1995 men kan ha
funnits längre än så. Vilka som har båtar vid bryggan och på land är okänt. Båtarna kan
rent formellt betraktas som ett skräpupplag när de är upplagda på parkmark och då har
förvaltningen ansvar för bortforsling. Innan bortforsling kan ske måste informationsskyltar
sättas upp i ett antal veckor innan åtgärden utförs. Sommartid när båtarna ligger i vattnet
är det exploateringskontorets ansvar att åtgärda både båtar och brygga som saknar
tillstånd. Samtidigt är sjön och båtarna med säkerhet en tillgång för de Farstabor som äger
dem och möjligen är ägarna ovetande om vad som formellt gäller. Förvaltningen ska under
2022 tillsammans med exploateringskontoret utreda hur vi på bästa sätt kan underlätta för
båtägarna att göra rätt.
Kan nämnden få en ny presentation av arbetet med Farstastrandspromenaden?
Enligt Malena gäller frågan vad som genomförts och varför vissa åtgärder inte utförts i
projektet Magelungens strandpromenad samt varför hänvisningsskyltningen från Farsta
strands tunnelbanestation ner till strandpromenaden inte kommit på plats.
Flertalet åtgärder som programmet för Magelungens strandpromenad innehåller har
genomförts av trafikkontoret. Två upphöjda träbryggor, ny brygga vid Farstastrandsbadet
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och en lekplats (kojbyggarland), upprustad sittyta och upprustad brygga vid Edö.
Fågelholkar, fladdermusholkar och insektshotell har satts upp. Projektet färdigställdes
sommaren 2020. Invigning och vandring längs strandpromenaden genomfördes i
september samma år. Förvaltningen har varit i kontakt med trafikkontoret och fått följande
besked.
Anledningar till att vissa åtgärder inte har genomförts:
 Bostäder planeras i området: Detaljplaner för Magelungens strand och
Ullerudsbacken/Nordmarksvägen.
 Tillgänglighet: På några platser av Farstastrandspromenaden har tillgängligheten
inte gått att ordna.
 Kostnader: Åtgärder har inte genomförts på grund av för höga kostnader.
Hänvisningsskylt från Farsta strands tunnelbana nämns inte i programmet för
Magelungens strandpromenad. Däremot föreslås skyltning för Entré Farsta strand vid
Ullerudsbacken/Nordmarksvägen. Skyltningen och upprustningen av gångvägen ner mot
strandpromenaden kommer sannolikt i samband med att bostäderna byggs.
Förvaltningens projekt vid Magelungens strandpromenad har omfattat upprustning av
parken vid Farsta gård och anläggning av en ny brygga nedanför Farsta gård som
invigdes sommaren 2021.

Inför dagens sammanträde hade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnat in följande
önskemål och frågor:
1. Vi önskar få en förteckning över olika utförare inom vård och omsorg samt LSS som
bedriver verksamhet här i stadsdelen.
Svar:
Hemtjänst:
31 företag plus egen regi
 1A Lindalens Omsorgs Stockholm AB
 AB Hemstöd Omsorg
 AB Stockholms Demens och Specialteam
 Aborre söder hemtjänst AB
 Adonis Osorg Söderort Öst
 Akadem Care AB Söder
 Alltid hemtjänst & service AB
 Aman Care AB
 Amandas Hemtjänst söderort
 Anja och Dennis Hemservice Ab
 Anki Bakkes Hemtjänst
 Aros Omsorg AB Söderort
 Attendo Stockholm Sydost
 Bamboo Care Team Söderort och innerstad
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Bella Care AB
Bibbis Assistans AB
CL Assistans AN söderort
Con Cura AB
Curanova omsorg Söderort
Danimo Hemtjänst AB Skärholmen
Eveo Farsta
Fantasy Hemtjänst Globen
I Din Tjänst AB
Klippans Omsorg & Service AB
Lojal Omsorg 24
Macorena Hemtjänst AB Söderort
Nova Omsorg i Stockholm AB Farsta
Nova Omsorg i Stockholm AB Söderort
Olivia Hemomsorg AB Söderort
Omsorgsfamiljen H.E.M Vård& Omsorg, Hagsätra
Vård24 Hemtjänst Söder

Dagverksamhet:
Två plus egen regi
 Stora Sköndal
 Ersta diakoni
Vård- och omsorgsboende:
Fyra utförare plus egen regi
 Attendo
 Stora Sköndal
 Vardaga
 Ersta diakoni
2. När pandemin tillåter skulle vi vilja göra ett verksamhetsbesök på Postiljonen.
Svar: Ordföranden lovade samråda med förvaltningen om hur detta kan genomföras.
3. Vi undrar hur många ungdomar som fick ferieplats under höstlovet samt hur många
som beretts plats under jullovet?
Svar: Under höstlovet fick 43 ungdomar feriejobb. Under jullovet har 23 ungdomar fått
feriejobb. Totalt under året har 628 ungdomar erbjudits feriearbete, vilket är över
årsmålet om 600.
4. Hur många hemlösa finns det i Farsta?
Svar: Hos vuxenheten inom socialpsykiatrin är 51 personer hemlösa och hos
beroendegruppen är 96 personer hemlösa enligt stadens definition. Hos enheten arbete,
integration och bistånd har vi 12 hushåll placerade på tillfälliga boenden varav fem är
barnfamiljer.
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5. Bostad Först - hur många omfattas av det i stadsdelen?
Svar: Sex personer har idag insatsen Bostad Först.
6. De senaste månaderna har vår stadsdel skakats av fler skjutningar, varav en med
dödlig utgång. Vi skulle gärna vilja att förvaltningen ger sin bild av dels vad som
hänt och dels hur förvaltningen arbetat med att skapa trygghet och dialog med
medborgarna med anledning av detta? Vi undrar också om några rutiner tagits fram
utifrån detta arbete?
Svar: Förvaltningschefen berättade att förvaltningen har spetsat till kompetensen och
utvecklat de trygghetsskapande åtgärderna. När något liknande inträffar informerar
direktören berörda avdelningschefer och tar även kontakt med kommunpolisen för att
höra om de anser att det behövs trygghetsskapande insatser. Vi kan också ta egna sådana
initiativ även om polisen inte anser att det behövs ur deras perspektiv. En viktig åtgärd är
att förstärka närvaron genom exempelvis fler fältassistenter och annan extra personal.
Förvaltningen informerar också om sin närvaro via sociala medier, och åtgärderna är
uppskattade av invånarna.

Inför dagens sammanträde hade Lars Hultkvist (KD) lämnat in följande frågor:
1. Har frågan ställts till all personal inom äldrevården och hemtjänsten om
vederbörande är vaccinerad mot Covid?
Svar: Ja, frågan har ställts till personalen inom äldreomsorgen.
2. Om så är fallet, hur hanteras de som inte bekräftat att de är vaccinerade?
Svar: Respektive enhetschef motiverar och försöker få ev. ovaccinerad personal att
vaccinera sig. Vi får inte omplacera men vi får omfördela arbetsuppgifter, vilket sker vid
behov

Förvaltningschefen informerade om det aktuella läget i verksamheterna med anledning av
pandemin och den ökade smittspridningen.
Ordföranden riktade ett varmt tack till Kent Vesterberg (M) och Malin Broman (V), som
båda lämnar stadsdelsnämnden vid årsskiftet.
Ordföranden önskade alla en god jul och ett gott nytt år och avslutade den öppna delen av
sammanträdet.
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