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§ 1 Godkännande av föredragningslistan
BESLUT
Stadsdelsnämnden fastställer den av ordföranden föreslagna föredragningslistan för
sammanträdet.
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BESLUTSÄRENDEN
§ 2 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2021
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse med bokslut för 2021.
2. Nämnden överlämnar verksamhetsberättelse med bokslut för 2021 till kommunstyrelsen.
3. Nämnden begär att ackumulerat netto 25,1 miljoner kronor avseende resultatenheter
överförs till 2022.
4. Nämnden lägger patientsäkerhetsberättelse för 2021 (tjänsteutlåtandets bilaga 3) till
handlingarna.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2022-01-27.
Dnr FAR 2022/8
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Vi tackar för en gedigen läsning av stadsdelens verksamhet det gångna året.
Vi är glada över etablerandet av fritidsbiblioteket i Fagersjö. Stadsdelen har startat
verksamheten som en arbetsmarknadsåtgärd vilket också är bra. Vi noterar även att
förvaltningen tar upp Arbetsförmedlingens omorganisation som ett problem för de med
längre arbetslöshet i stadsdelen, något vi beklagar.
Vi önskar mycket mer trygghetsinsatser i form av hundrastgårdar och platser för att locka
familjer. Vi vill såklart att det satsas mer på våra parklekar, öppna förskolor och fritidsgårdar
runt om i stadsdelen så många fler barn och unga har nära till aktiviteter.
Gällande trygghet så har vi uppmärksammat följande stycke i verksamhetsberättelsen:
”Farstalyftet har genom upphandlad leverantör Stiftelsen på rätt väg haft tre ungdomar
anställda som områdesvärdar under året vilket är en mindre än de fyra som var planerat.
Förvaltningen har beställt och genomfört en extern utvärdering av Farstalyftet under hösten
som kommer ligga till grund för eventuell ny upphandling av en trygghetsskapande insats
framöver.” Vi undrar om vi kan ta del av någon sammanfattande information gällande
Farstalyftets pågående arbete?
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Gällande äldreomsorgen så noterar vi att det varit mycket fallolyckor men ingen statisk hur
många som hamnat på sjukhus.
Halkincidenter visar behov av att skor är en del av arbetskläder även för verksamheter med
övervägande kvinnor. I manliga yrken ingår det.
Det är positivt att vårt kommunala vård- och omsorgsboende Edö var ett av IVOs granskade
boenden som inte hade några uppmärksammade brister.
Vi uppmärksammar att inom Individ och omsorg så rapporterar just delen ”barn och unga”
ett underskott på 10 miljoner. Vad innebär underskottet för den enheten framledes?
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§ 3 Skapa ett Me too-konstverk i stadsdelsområdet
Anmälan av medborgarförslag, för nämndens ställningstagande om beredning
BESLUT
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda ett medborgarförslag från AnnaBelle Ericsson om att skapa ett Me too-konstverk i stadsdelsområdet.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Anna-Belle Ericsson att stadsdelsnämnden ska skapa ett Me
too-konstverk i stadsdelsområdet.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget och
återkomma med ett förslag till svar vid ett senare sammanträde.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2022-01-21.
Dnr FAR 2022/37
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Vi välkomnar initiativ som dessa från invånare i vår stadsdel och hoppas på en bra beredning
av förvaltningen.
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§ 4 Anlägg fler boulebanor på Olympiaplan i Tallkrogen
Svar på medborgarförslag efter återremiss från stadsdelsnämnden den 16 november 2021
Genomförandeärende
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden hänvisar till vad som sägs i detta tjänsteutlåtande som svar på
återremissen den 16 november 2021 av ett medborgarförslag från Björn Betzholtz, Leif
Brander och Einar Engström om att anlägga fler boulebanor på Olympiaplan i
Tallkrogen.
2. Nämnden bifaller medborgarförslaget och ger förvaltningen i uppdrag att anlägga tre
boulebanor och två soffor på Olympiaplan i Tallkrogen enligt förvaltningens förslag.
3. Utöver de 200 000 kronor som har avsatts för projektet i verksamhetsplan 2022
omfördelar nämnden 130 000 kronor från budgetposten Reinvesteringar, tillgänglighet
och eventuella medborgarförslag.
Ärendet
I ett medborgarförslag har Björn Betzholtz, Leif Brander och Einar Engström föreslagit att 34 boulebanor ska anläggas på Olympiaplan i Tallkrogen. Förvaltningens förslag när
stadsdelsnämnden behandlade ärendet den 16 november 2021 var att anlägga några
boulebanor i parkleken Odlarängen i samma stadsdel. Nämnden beslutade istället att
återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen att se över möjligheten att bifalla
medborgarförslaget.
Förvaltningen har studerat förutsättningarna på Olympiaplan och föreslår att tre nya
boulebanor anläggs i anslutning till befintlig bana under våren 2022. Kostnaden för banorna
och ett par soffor beräknas till 330 000 kronor.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2022-01-10.
Dnr FAR 2021/492
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 5 Indragna uppföljningar av barn under pandemin
Svar på skrivelse från S och V
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på en skrivelse från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om indragna uppföljningar av barn under pandemin.
Ärendet
I en skrivelse till stadsdelsnämnden lyfter Socialdemokraterna och Vänsterpartiet frågan att
barn placerade i familjehem eller HVB till följd av pandemin inte fått uppföljning fysiskt och
i samma omfattning som tidigare. Detta ska enligt skrivelsen ha påverkat kvaliteten i en del
utredningar.
Förvaltningen kan se att pandemin och restriktionerna inte påverkat vårt arbete med att
genomföra hembesök och enskilda barnsamtal hos placerade barn.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-12-22.
Dnr FAR 2021/847
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 6 Stora regnmängder och översvämningar
Svar på skrivelse från SD
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på en skrivelse från
Sverigedemokraterna om stora regnmängder och översvämningar.
Ärendet
I en skrivelse till stadsdelsnämnden ställer Sverigedemokraterna frågor om förvaltningens
påstående i ett förslag till svar på en tidigare skrivelse från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet att regnen kommer att bli kraftigare i och med klimatförändringarna. Efter att
ha studerat statistik kan SD inte se någon sådan trend. Partiet vill att förvaltningen redogör
för hur vi bedömer utvecklingen samt hur vi dimensionerar förebyggande åtgärder.
På sin webbsida redovisar SMHI långtidsstudier av klimatförändringar. Jämförelser mellan
perioderna 1961-1990 och 1991-2018 visar att nederbörden har ökat med cirka 10 procent
sett över hela landet. I Stockholm har årsnederbörden ökat något, samtidigt som antalet
nederbördsdagar har minskat. Det innebär att mängden nederbörd vid varje tillfälle i
genomsnitt har ökat.
Beträffande SD:s fråga om hur förvaltningen dimensionerar förebyggande åtgärder kan vi
konstatera att nämnden strävar efter att göra det som nämnden har rådighet över och medel
för i samband med andra parkinvesteringar. Lönsamheten och nyttan med dessa åtgärder
måste ses ur ett stort och långsiktigt perspektiv.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2022-01-12.
Dnr FAR 2021/848
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)
Vi tackar förvaltningen för svaret och noterar att årsnederbörden under perioden 1991-2018
i Stockholm bara ökat något litet i jämförelse med referensperioden 1961-1990.
Efter förvaltningens analys gjorts, har data även för år 2020 inkommit vilket medfört att
skillnaden i årlig nederbördsmängd jämfört med referensperioden fortsatt krympa vilket
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ligger i linje med de trender som indikerades i diagramunderlaget för den inlämnade
skrivelsen. Miljöbarometern som tillhandahåller dataunderlaget har uppdaterat sin analys:
“Tidsserien för mätstationen i Observatorielunden visar att variationen i nederbörd kan vara
mycket stor från år till år. Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 var 539 mm
för denna mätstation. Medelvärdet för mätperioden 1991-2020 är 547 mm. Förändringen i
årsnederbörd mellan de två 30-årsperioderna är således mycket liten (+1.3%)”
En fördjupad analys visar på en något minskande årsnederbörd för åren 2006 -2020, se
(Tabell 1). Standardavvikelsen i den perioden har under senare år ökat kraftigt , vilket
indikerar förekomsten av stora svängningar i dataunderlaget.

2018 uppmättes endast 345 mm nederbörd vilket är det lägsta sedan 1901. År 2012 blev det
tvärtom och det nästan högsta värdet, jämfört med hela 1900 talet, uppmättes. I den korta
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trenden 2006- 2020 så fortsätter skillnaden mot referensperiodens nederbördsmängd att
krympa.
Tabell 2 nedan bygger på data om “Årets största dygnsnederbörder” baserat på
referensperioden 1a , och bekräftar, att mätt över hela den senare 30-års perioden 1991-2020
så har i jämförelse med referensperioden 1a genomsnittet för den största dygnsnederbörden
stigit med 2.2 mm/dygn, ökningen fortsatte till ca år 2005 och toppade ur vid en ökning om
ca 3,9 mm/dygn
Jämförs referensperioden 1a istället rmed period 2a framgår att fram till år 2005 ökade de
största dygnsnederbörderna men därefter har något förändrats vilket framgår av en
jämförelse mellan referensperioden 1a och perioden 2b som är den nu aktuella. En tydlig
minskning av medelvärdet för de största dygnsnederbörderna kan ses, en nedgång från 34,2
mm till 30,8 per dygn, vilket endast är 0,5 mm från själva referensvärdet byggt på perioden
1961-1990.
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Sammanfattningsvis så är det utifrån den av miljöbarometern tillgängliggjorda historiska
datan svårt att belägga någon trend för Stockholms stad som bekräftar den prediktion om att
“Regnen kommer att bli kraftigare i och med klimatförändringarna”. I beaktande av de grafer
som bifogades skrivelsen, så inleddes 2006 en rörelse som minskat medelvärdet för
årsnederbörden samt medelvärdet för den största dygnsnederbörden, vilket här har redogjorts
för. Situationen kan naturligtvis förändras men till dess bör även denna rörelse beaktas vid
tänkta klimatinvesteringar.
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§ 7 Stora parkinvesteringar 2023-2025
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till stora parkinvesteringar 2023-2025
och överlämnar förslaget till trafiknämnden.
Ärendet
Budgeten för stadens parkinvesteringar är delad i två olika poster: medel som fördelas enligt
en fördelningsnyckel och investeringsmedel för stora parkinvesteringsprojekt, som
stadsdelsnämnderna årligen ansöker hos kommunstyrelsen om i treårsbudgeten.
Dessförinnan ska stadsdelsnämnderna lämna förslag på investeringsprojekt till
trafiknämnden, som bereder frågan för kommunstyrelsens räkning.
Förvaltningen föreslår Farsta strandpark, entréplatser till Majroskogen och Aktivitetspark
Farstaängen som stora investeringsprojekt under perioden 2023-2025.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2022-01-03.
Dnr FAR 2022/4
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 – Ängsö
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Ängsö vårdoch omsorgsboende.
Ärendet
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av Ängsö vård- och omsorgsboende, ett
demensboende med tretton platser. Bedömningen är att verksamheten uppfyller de krav som
ställs och har förutsättningar att ge en god och säker vård och omsorg. Övergripande och
lokala rutiner är kända av berörda medarbetare. Verksamheten har genomfört en
utbildningssatsning för all personal på temat God och nära vård. Verksamheten har samtliga
rutiner som efterfrågas men rutinerna behöver struktureras och några uppdateras.
Det saknas resultat från brukarundersökningen för Ängsö vård- och omsorgsboende då
underlaget var för litet. Emellertid har en individuppföljning gjorts där bedömningen är att
de boende får en god vård och omsorg.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2022-01-05.
Dnr FAR 2021/837
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

10 FEBRUARI 2022
SIDA 15

§ 9 Uppföljning av kommunal dagverksamhet – Edö
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Edö
dagverksamhet.
Ärendet
Förvaltningen har genomfört en uppföljning av dagverksamheten vid Edö, som har cirka 85
gäster. Verksamheten ger stöd och stimulans för äldre med demenssjukdom som bor i
ordinärt boende. Verksamheten har en värdegrund och enligt brukarundersökningen upplever
gästerna ett gott bemötande och känner förtroende för personalen.
Förvaltningen bedömer att verksamheten följer de krav som ställs på en säker vård och
omsorg av god kvalitet. För att ytterligare förbättra förutsättningarna har verksamheten dock
behövt upprätta några rutiner inom hälso- och sjukvården. En kompletterande uppföljning
ägde därför rum i januari i år. Samtliga efterfrågade rutiner var då upprättade
Verksamheten behöver även utveckla sin synpunkts- och klagomålshantering genom att
säkerställa att de äldre vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. Detta arbete är
påbörjat.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2022-01-13.
Dnr FAR 2021/838
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 Avsägelse och fyllnadsval i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden godkänner Blazena Westerlunds avsägelse från uppdraget som
ledamot i nämndens råd för funktionshinderfrågor.
2. Nämnden utser Anne Sjökvist, Hörselskadades förening i Stockholm (HRF), som
ledamot i rådet för återstoden av mandatperioden 2019-2022.
Ärendet
Den 18 december 2018 utsåg stadsdelsnämnden Blazena Westerlund som ledamot i
nämndens råd för funktionshinderfrågor för mandatperioden 2019-2022. Westerlund, som
sammantaget har suttit i rådet sedan 2011, har nu meddelat att hon avsäger sig uppdraget.
Organisationen Funktionsrätt Stockholms stad, som samordnar nomineringarna till de råd för
funktionshinderfrågor som är knutna till stadens nämnder, har lämnat in en ny nominering:
Anne Sjökvist, Hörselskadades förening i Stockholm (HRF).
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner avsägelsen från Blazena Westerlund
och utser Anne Sjökvist som ledamot i rådet för återstoden av mandatperioden 2019-2022.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2022-01-31.
Dnr FAR 2022/13, FAR 2022/71
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
§ 11 Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av det statliga betänkandet Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85).
Ärendet
Regeringen beslutade i mars 2020 att tillsätta en kommitté med uppdrag att utforma underlag
till en ny kunskapsbaserad kriminalpolitik. Ett första betänkande, Vägar till ett tryggare
samhälle, har nu skickats ut på remiss.
Förvaltningen ser positivt på utredningens förslag. Det är viktigt att kommuner tillsammans
med övriga samhällsaktörer skapar en kunskap om de lokala problem och åtgärder som
behöver prioriteras gemensamt. Förvaltningen är även positivt inställd till förslaget att
Socialstyrelsen ska få i uppdrag att bistå kommunerna med att stärka och utveckla det
brottsofferstödjande arbetet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-12-29.
Dnr FAR 2021/827
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 12 Nya riktlinjer för familjehemsvård för barn och unga
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av förslag till nya riktlinjer för familjehemsvård för barn och unga.
Ärendet
Ny lagstiftning, vägledning och handläggningsstöd inom familjehemsvård för barn och unga
har tillkommit. Utifrån detta behöver Stockholms stads riktlinjer inom familjehemsvård
uppdateras i enlighet med de nya rekommendationerna och regelverk som tillkommit.
Förvaltningen ser positivt på förslaget till nya riktlinjer och att de är förenliga med aktuellt
regelverk.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-12-30.
Dnr FAR 2021/828
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 13 Färdplan för äldreomsorgens utveckling
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av förslag till färdplan för äldreomsorgens utveckling.
Ärendet
Stadsledningskontoret och äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag till färdplan för det
strategiska utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Förslaget ska ses som ett ramverk för
pågående och kommande utvecklingsarbete. Det lyfter stadens redan pågående arbete liksom
statliga initiativ som adresserar ett antal behov inom verksamhetsområdet. Till färdplanen
finns även en rapport om kompetensutvecklingsinsatser som fokuserar på att utveckla och
behålla medarbetare samt att attrahera, rekrytera och introducera nya medarbetare.
Förvaltningen ser positivt på en stadsgemensam färdplan för äldreomsorgens utveckling och
att samordningsvinsterna kan bidra till fortsatt utveckling i stadsdelsnämndernas
verksamheter. Förvaltningen välkomnar en stadsövergripande introduktionssatsning för
nyutexaminerade, nyanställda sjuksköterskor i syfte att stärka dem i yrkesrollen. Vidare
anser förvaltningen att inrättande av ett kompetensförsörjningsråd är ett bra sätt att ta tillvara
professionernas yrkeskunnande och erfarenheter.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2022-01-14.
Dnr FAR 2021/826
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Särskilt uttalande
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Mycket av det som nu börjar genomföras och som finns med i färdplanen är sånt som vi
tidigare saknat och arbetat för. En enhetlig utbildning för undersköterskor med skyddad titel
är ett exempel. Att utbilda personal är ett pågående arbete för att alla anställda ska vara säkra
i sina professioner och för att de äldre på så sätt ska säkerställas god och nära och
personcentrerad vård. Att de som omfattas av kommunens hälso- och sjukvård också har rätt
till en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet enligt patientsäkerheten bör
också ingå i färdplanen. Kompetensutvecklingsinsatser som fokuserar på att utveckla och
behålla medarbetare är ett bra sätt att attrahera och rekrytera och introducera nya
medarbetare, och det kommer att bli viktigt i framtiden.
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Stadsgemensam bemanning är tveksamt då erfarenheterna från covid visar på vikten av att
begränsa antalet personer som besöker våra äldre. Problem med isolering pekar på behov av
gemensamma lokaler där man kan träffas för olika aktiviteter. Det är även viktigt att det
satsas på aktiviteter på våra äldreboenden. Det är dags att investera i äldreomsorgen nu.
I Farsta kan vi ta tillvara på erfarenheterna från Edö som var en av två verksamheter som inte
fick någon anmärkning när 90 boenden i staden granskades av IVO.
Vi instämmer i förvaltningens kritik av den korta remisstiden som innebar att
pensionärsrådets synpunkter inte har tagits till vara.
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§ 14 Kvalitetspremie inom hemtjänst
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av förslag till kvalitetspremie inom hemtjänst.
Ärendet
Med utgångspunkt från ett uppdrag i kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 föreslår
stadsledningskontoret att staden under 2022 prövar en målbaserad ersättning,
kvalitetspremie, för utförare inom hemtjänst i ordinärt boende. Ersättningen föreslås
konstrueras som en separat del, ett komplement till den ordinarie hemtjänstpengen, baserad
på tre kvalitetsindikatorer. De indikatorer som föreslås är kontinuiteten i den personal som
den enskilde träffar, andelen arbetade timmar som utförs av timavlönade medarbetare och
medarbetarnas utbildningsnivå.
Förvaltningen anser att förslaget är ett bra initiativ. En målbaserad ersättning ger incitament
för hemtjänstverksamheter att driva en verksamhetsutveckling mot förbättrad kvalitet. De
utvalda kvalitetsmålen ser förvaltningen som relevanta. Förvaltningen lyfter dock vikten av
att indikatorerna utformas så att de ger ett rättvisande kvalitetsmått samt att de bör ställas i
relation till andra väsentliga perspektiv och mål.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-12-16.
Dnr FAR 2021/809
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom (MP) och Malena
Liedholm Ndounou (C) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag. I detta
instämde Leif Söderström (SD). Lars Hultkvist (KD) instämde med ett ersättaryttrande.
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) yrkade att nämnden skulle avslå
förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag – se Reservation nedan.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
Reservation
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Att
Att

avslå förvaltningens svar på remissen
därutöver anföra följande
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Vi socialdemokrater och vänsterpartister motsätter oss förslaget om kvalitetspremier inom
hemtjänsten. Vi anser att det är en märklig inställning från den borgerliga majoriteten att
belöna de utförare som uppfyller avtalet de tecknat med staden. Vi betalar redan för att de
ska följa kraven vi ställt i upphandlingen och ser inte, som majoriteten, någon anledning att
använda skattepengar till att locka dem till att uppfylla villkoren och utföra det arbete de
redan åtagit sig att göra. Vi ställer oss frågan varför verksamheterna inte håller den kvalitet
som kan förväntas?
Vi ser att införandet av kvalitetspremier medför flertalet risker. Om verksamheter inte når
kraven för kvalitetspremien men samtidigt utför uppdraget tillräckligt väl för att en
uppsägning av avtalet inte ska vara aktuellt, skapas en kategori utförare som helt enkelt bara
är lite sämre. Vi menar också att det finns ett etiskt perspektiv som inte alls tillgodoses i
förslaget. Vi undrar om kvalitetspremien kommer att redovisas för brukarna och i så fall hur
det ska göras begripligt för allmänheten. Det finns idag över 70 hemtjänstutförare att välja
på, att införa ytterligare en parameter att inkludera i sitt val av utförare kommer inte förenkla
valet utan snarare utgöra ett hinder.
I Tillitsdelegationens huvudbetänkande går det att läsa att forskning visar att det inte finns
belägg för att införandet av målbaserad styrning höjer kvaliteten mer än i de verksamheter
som håller hög kvalitet. Det är alltså inte en metod som går att tillämpa för att höja den
generella kvalitetsnivån. Vidare menar delegationen att det finns risk att målbaserad styrning
leder till att utförare kommer att sålla bland brukarna och välja bort de med mer komplexa
behov, allt för att ha möjlighet att öka vinstmarginalen. Detta skulle sannolikt innebära ett
ökat ansvar för hemtjänsten i egen regi, som givetvis inte väljer bort brukare.
Utförarna föreslås kunna ta del av kvalitetspremien om de uppfyller uppsatta premienivåer
baserat på tre kvalitetsindikatorer. De indikatorer som föreslås är kontinuiteten i den personal
som den enskilde träffar, andelen arbetade timmar som utgörs av timavlönade medarbetare
och medarbetarnas utbildningsnivå. Äldreförvaltningen lyfter fram att kontinuitet som
bygger på att personalens arbetsmiljö blir åsidosatt inte ska premieras och föreslår därför en
modell där minst två av tre indikatorer behöver vara uppfyllda för att få ta del av premien.
Förvaltningen menar, med rätta, att hög kontinuitet hos kund i vissa fall kan innebära att
arbetsmiljön för personalen inte är acceptabel exempelvis genom att arbetstidslagen inte följs
och/eller att det är en hög andel timanställda. Vi anser inte att detta är en tillräckligt stor
garanti för att säkerställa en hög kvalitet och en god arbetsmiljö och undrar vilka andra
parametrar som kommer att behöva stryka på foten när utförarna ska jaga bonusar.
Vi har ytterligare invändningar mot förslaget eftersom vi ifrågasätter de utbildningskrav som
ställs i ärendet och som avviker från villkoren i upphandlingen. Minst 60 procent ska ha 600
poäng eller mer i karaktärsämnena vård och omsorg, vilket är en utbildning lägre än
vårdbiträdesnivå. Likaså sänks kravet på andelen undersköterskor från 30 procent till 20
procent.
Vi ser dock två positiva saker med detta ärende. Det ena är att det endast ska prövas i mindre
skala, det är vi tacksamma för. Det andra är att modellen ska följas upp och utvärderas efter
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provperioden, även det är något vi välkomnar. Enligt förslaget ska modellen följas upp och
utvärderas efter provperioden dock utan specificeringar av uppföljningsmetodik. Vi önskar
istället att den borgerliga majoriteten hade insett vikten av att satsa på uppföljning av
följsamheten av de befintliga avtalen med tillhörande villkor och krav. Vi kan konstatera att
nödvändiga reformer som ramtid, tid för återhämtning, fortbildning och reflektion för
personalen inte genomförts inom nuvarande system, eftersom varje minut redan är
schemalagd för tid hemma hos brukare. Vi undrar vad som kommer att utvärderas och med
vilken frekvens? Kommer brukarnas och personalens upplevelser tas i beaktande? Eller är
det enbart utbetalade skattepengar i bonus för ett sämre utfört arbete än redan avtalat som
kommer att bedöma hur modellen fungerat?
Vi anser att inom den underdimensionerade hemtjänsten behövs ett helhetsperspektiv med
kraftfulla åtgärder. Vi kräver i nuläget en budget med riktad och långsiktig finansiering som
säkerställer en omsorg med god kvalitet enligt beprövade och vetenskapligt fastställa
metoder för omsorgsarbetet och att äldrenämnden utreder vilken ersättningsmodell som ger
bäst utfall på kvalitet och arbetsmiljö.
Särskilt uttalande
Leif Söderström (SD)
Sverigedemokraterna anser att krav på fullgod kvalitet vid upphandlingar inom hemtjänsten
är en absolut självklarhet. Staden måste därför bli tydligare i upphandlingskraven om
kvalitetsmålen inte uppfylls.
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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§ 15 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid och reviderade
riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av förslag till reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid och
reviderade riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor.
Ärendet
Utbildningsnämnden har utarbetat ett förslag till revidering av kommunfullmäktiges
riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid och riktlinjer för barnsäkerhet. Revideringarna rör
främst uppdatering av uppgifter och länkar. De ändringar i riktlinjerna för barnomsorg på
obekväm arbetstid som föreslås är att vårdnadshavare i större utsträckning ska få
hjälpinsatser i hemmet, att biståndsbeslut ska omfatta ett år i taget samt förbättrade
möjligheter för förvaltningen att klarlägga om efterfrågat hjälpbehov i ansökan
överensstämmer med regelverket.
Förvaltningen ställer sig bakom förslagen till revideringarna och välkomnar uppdaterade
skrivningar och förtydliganden.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-12-28.
Dnr FAR 2021/727
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom (MP) och Malena
Liedholm Ndounou (C) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag. I detta
instämde Leif Söderström (SD). Lars Hultkvist (KD) instämde med ett ersättaryttrande.
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) yrkade att nämnden skulle avslå
förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag – se Reservation nedan.
Beslutsgång
Sammanträdet ajournerades under en stund på begäran av Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet.
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Reservation
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag och anför istället följande.
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Tillgång till barnomsorg är viktiga frågor för föräldrar som jobbar utanför kontorstid. Enligt
undersökningar från bland annat LO är det nära en fjärdedel av dessa föräldrar som inte kan
jobba heltid pga tillgång en barnomsorg. Detta behöver fungera i realiteten och med
arbetslivet som det ser ut idag med korta anställningar och scheman som ändras. Riktlinjerna
behöver anpassas efter detta.
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§ 16 Motion Fi om slopad egenavgift för skyddat boende
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen av en motion från Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm, båda Feministiskt
initiativ, om slopad egenavgift för skyddat boende.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm, båda (Fi),
att fullmäktige ska slopa egenavgiften för skyddat boende.
Förvaltningen tar idag hänsyn till klienters behov och situation och kan efter individuell
prövning besluta att inte ta ut egenavgiften.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-12-22.
Dnr FAR 2021/576
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom (MP) och Malena
Liedholm Ndounou (C) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag. I detta
instämde Leif Söderström (SD). Lars Hultkvist (KD) instämde med ett ersättaryttrande.
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) yrkade att nämnden skulle delvis bifalla
förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag – se Reservation nedan..
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Reservation
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Att delvis godkänna förvaltningens svar
Att därutöver anföra
Många kvinnor som vistas på kvinnojourer är ekonomiskt utsatta. Det beror bland annat på
att ekonomiska trakasserier ofta är en del i en fysisk och psykisk misshandel. Den
misshandlade är också ofta delansvarig för en med förövaren gemensam bostad. Inte sällan
tvingas hon också ta ansvaret för partnerns del i ett gemensamt boende. Boende på
kvinnojourer kan därför inte helt jämställas med boende i andra av typer av
boendeplaceringar som socialtjänsten gör.
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Många kvinnor på kvinnojourer lever i en extrem ekonomisk stress. Den prövning om rätt till
ekonomiskt bistånd som görs idag minskar inte den stressen. Ett avgiftsfritt boende på
kvinnojourer skulle öka autonomin hos kvinnorna.
Vi menar att det finns anledning att överväga avgifterna för kvinnor som bor i kvinnojourer.
Hur det kan kombineras med likställighetsprincipen bör utredas av lämplig förvaltning.
Ersättaryttrande
Lars Hultkvist (KD)
Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
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§ 17 Detaljplan för fastigheten Sillö 5 i stadsdelen Larsboda
Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsbyggnadsnämnden
som svar på remissen av förslag till detaljplan för fastigheten Sillö 5 i Larsboda.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Sillö 5 inom
Larsboda verksamhetsområde. Syftet med planen är att bygga till och omvandla befintlig
hotell- och kontorsfastighet till cirka 640 lägenheter varav 30 radhus på taken, cirka 70
hotellägenheter, förskola och centrumverksamheter.
Förvaltningen är tveksam till förslaget då fastigheten ligger inom Larsboda
verksamhetsområde. Risken är att verksamhetsområdet påverkas negativt av att bostäder
byggs. Översiktsplanen, näringslivspolicyn och stadens budget 2022 uttrycker att stadens
renodlade verksamhetsområden ska värnas och utvecklas.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-12-21.
Dnr FAR 2021/839
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom (MP) och Malena
Liedholm Ndounou (C) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag – se Reservation nedan. I detta
instämde Leif Söderström (SD).
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Lars Hultkvist (KD) anmälde ett ersättaryttrande.
Reservation
Kjell Backman m fl (S), Marre Mayr m fl (V) och Leif Söderström (SD)
Enligt förvaltningens FTB samt därutöver
Vi tycker att förvaltningen har gjort en mycket genomarbetad analys av detta märkliga
förslag. Precis som förvaltningen påpekar strider förslaget mot många policys och regelverk
som staden arbetar med ur hållbarhetsperspektiv. Man är också beredd att frångå
översiktsplanen där det föreslås finnas nio renodlade verksamhetsområden (VO) i
Stockholm. Larsboda är ett av dessa nio områden. På flera punkter strider förslaget mot vad
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staden i andra detaljplaner skulle betrakta som en god livsmiljö. Vem vill bo i ett område
med ca 700 transporter dagligen samt större långtradartransporter nattetid? Och vilken
luftkvalitet bidrar det till? Vill man ha sitt barn på en förskola i ett sådant område? Att en
parkeringsplats med hårdgjord yta idag blir gröna och sköna stoppar inte giftiga luftpartiklar.
Det är som med virus - det rör sig fritt och syns inte. Du märker det först när du blir sjuk.
Förslaget går också på tvärs mot den näringslivspolicy som staden antagit där fler
arbetsplatser behöver tillskapas i södra Stockholm där Farsta ingår. När fler och fler
serviceföretag (VVS, snickare, murare, elektriker etc) tvingas utanför staden blir det mindre
hållbart för miljön då körsträckor blir längre. Dessutom blir det dyrare för den som köper
servicen då längre körsträckor innebär högre kostnader för kunden.
För inte så länge sedan satt stadsdelens näringslivs- och utvecklingsråd i möte med Mathem,
som nyetablerar sig som närmaste granne till det föreslagna projektet, och gör stora
investeringar i området och beskrev hur oerhört viktigt det är att fler arbetsplatser tillskapas i
stadsdelen. Detta är vad den ena handen gör.
Den andra handen gör uppenbarligen något helt annat och det är just denna typ av
målkonflikter som då uppstår. Dels beror det, troligtvis, på att samplanering saknas eller så
finns det andra incitament som gör att denna exploatering drivs så hårt trots att den i många
stycken verkar helt orimlig.
Företagarna i Larsboda VO känner oro och undrar om man kommer att kunna vara kvar och
investeringsviljan sjunker med sådana osäkerhetsfaktorer. Dessutom blir det problematiskt
att locka till sig nya företag och arbetsplatser.
Detta ärende rör Sillö 5 i Farsta men kan sägas vara ett principiellt avgörande för alla VO i
Stockholm. Om det är okej att bygga bostäder i Larsboda VO kan det vara okej att bygga
bostäder även i andra VO. Det finns erfarenhet både från Skarpnäck och Örnsberg som
vittnar om att företagen var tvungna att flytta när det byggdes bostäder. Istället bör strategin
för stadens VO följas så som beskrivet i översiktsplanen: ”I renodlade verksamhetsområden
kommer staden inte tillmötesgå enskilda aktörers önskemål om förändring av inriktning.”
Ersättaryttrande
Lars Hultkvist (KD)
Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden skulle avstyrka den
förslagna detaljplanen för Sillö 5. Det behövs förvisso mycket fler bostäder i Stockholm. Det
behövs också arbetsplatser, inte minst i Farsta som har stor inflyttning.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
§ 18 Samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde 2022-2027
Anmälan av ordförandens beslut enligt 6 kap 39 § kommunallagen om svar på remiss från
kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger ordförandens beslut om svar på remissen av förslag till
samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde 2022-2027 till handlingarna.
Ärendet
Farsta stadsdelsnämnd mottog remissen av förslag till samverkansprogram för Tyresåns
avrinningsområde 2022-2027 från kommunstyrelsen den 15 december förra året. Remissen
skulle, efter viss förlängning av svarstiden, besvaras senast den 25 januari.
Stadsdelsnämnden har sitt första sammanträde för året den 10 februari och remissen kan
alltså inte behandlas av nämnden.
Därför beslutade stadsdelsnämndens ordförande Kristina Lutz den 24 januari 2022 – enligt
stadsdelsnämndens uppdrag till ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas – att överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen. Ordförandens beslut om svar
överlämnades samma dag till kommunstyrelsen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2022-01-12.
Dnr FAR 2021/843
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle lägga beslutet till handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
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§ 19 Protokoll från pensionärsrådet den 31 januari 2022
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från pensionärsrådet den 31 januari 2022 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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§ 20 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor den 31 januari 2022
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från rådet för funktionshinderfrågor den 31 januari 2022
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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§ 21 Protokoll från demokrati-, integrations- och föreningsrådet den 13 oktober 2021
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från demokrati-, integrations- och föreningsrådet den 13
oktober 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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§ 22 Protokoll från utvecklings- och näringslivsrådet den 26 oktober 2021
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från utvecklings- och näringslivsrådet den 26 oktober
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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§ 23 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
Stadsdelsnämndens ordförande har fattat följande beslut enligt nämndens delegering
enligt 6 kap 39 § KL den 14 december 2017 § 11 (dnr 1.1-706/2017) till ordföranden att
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas.
1. 2022-01-12: Stadsdelsnämndens sammanträde den 10 februari 2022 ska hållas inom
stängda dörrar. Dnr FAR 2022/22.
2. 2022-01-24: Svar på remiss av förslag till samverkansprogram för Tyresåns
avrinningsområde 2022-2027. Dnr FAR 2021/843. (Beslutet anmäls även som en egen
punkt på föredragningslistan till nämndens sammanträde 2022-02-10.)
 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. 2021-12-06: Överenskommelse om samarbete med Familjebostäder. Dnr FAR
2021/805
2. 2021-12-07: Svar på kontorsremiss från miljöförvaltningen om utredning om
lämpliga biotopskyddsområden i Stockholms stad. Dnr FAR 2021/735.
3. 2021-12-08: Förlängning av avtal med Svevia AB till och med 2024-09-30 om drift
och underhåll av parkmark samt skötsel av grönytor utmed trafikleder i södra och
norra Farsta. Dnr FAR 2021/797. (Enligt uppdrag från stadsdelsnämnden 2019-0307, dnr 2.2.2-65/2019.)
4. 2021-12-08: Vidaredelegering till stadsdirektören att för nämndens räkning
genomföra upphandling av statistiktjänster 2023. Dnr FAR 2021/807. (8:13)
5. 2021-12-08: Vidaredelegering till stadsdelsdirektören i Skarpnäck att för nämndens
räkning genomföra upphandling av skötsel av plaskdammar, duschar och
vattenanläggningar. Dnr FAR 2021/808. (8:12)
6. 2021-12-20: Vidaredelegering till stadsdelsdirektören i Enskede-Årsta-Vantör att för
nämndens räkning genomföra upphandling av följande bemanningstjänster inom
äldreomsorg och funktionsnedsättning: Legitimerad sjuksköterska, undersköterska,
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vårdare/stödassistent, personlig assistent och sjukgymnast/fysioterapeut 2023. Dnr
FAR 2021/824. (8:12)
7. 2021-12-20: Avtal med OPENLAB om introduktionskurs i Design Thinking för
förvaltningens IT-strateg. Dnr FAR 2022/20. (8:11)

 Tjänstepersons beslut enligt delegering som kan överklagas enligt bestämmelsen

om laglighetsprövning i 13 kap kommunallagen
Som kommunmedlem har man enligt 13 kap kommunallagen rätt att få lagligheten i
kommunens beslut prövade. Möjligheten finns dock inte om det i lag eller annan
författning finns särskilda bestämmelser om överklagande av det aktuella beslutet. Här
redovisas de beslut vars laglighet kan prövas.
Överklagandet görs skriftligt till Förvaltningsrätten i Stockholm och ska ha kommit in
inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på stadens anslagstavla att protokollet
över beslutet hade justerats. I överklagandet anges de omständigheter som överklagandet
grundas på, alltså varför man anser att beslutets laglighet ska prövas.

1. 2021-12-21: Beslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen om ekonomiskt bistånd för
januari 2022 avseende matpengar. (Dnr FAR 2022/1-1.)
Förvaltningen hade redovisat ärendena i en sammanställning daterad 2022-01-20.
Dnr FAR 2021/791
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
§ 24 Nämndens frågor och information från förvaltningen
Följande skrivelser lämnades in.
Försäljningen av fd Gubbängens gymnasium och Gubbängshallen till
privatskolekoncernen Internationella Engelska skolan (bilaga 1)
Kjell Backman m fl (S) och Marre Mayr m fl (V)
Växtbäddarnas konstruktion och effektivitet (bilaga 2)
Leif Söderström (SD)
BESLUT
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna till ett kommande sammanträde.
Inför dagens sammanträde hade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnat in följande
fråga:
Kommer förvaltningen gå vidare med planer om att flytta öppna förskolan i Hökaröngen
till Tallkrogen/Odlarängen, med resultat att det inte kommer finnas ngn öppen förskola
alls i Hökaröngen? Vi har tagit del av den enkät som lagt ut på Facebook där detta förslag
baserar sig på ett medborgarförslag om att utöka öppettiderna i Tallkrogens parklek.
Givetvis bör ekonomiska medel tillsättas så att Odlarängen i Tallkrogen kan ha öppet
mycket mer. Men genom detta förslag ställs viktiga fritidsverksamheter emot varandra
och vi anser det oerhört viktigt att Hökarängens öppna förskola ska vara kvar i just
Hökarängen.
Förvaltningen svarade att enkäten genomfördes som en del i beredningen av medborgarförslag
om utökade öppettider på Odlarängens öppna förskola och parklek. Förvaltningen planerar att
ha ett förslag till svar klart till nämndens sammanträde den 21 april.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade även ett par förslag på teman till Öppet forum:
• Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
• Farsta centrums fastighetsägare Stadsrum Fastighet för att höra om deras planer med
centrumet
Ordföranden föreslog en övergripande presentation av stadsbyggnadsprojekt i
stadsdelsområdet som tema vid Öppet forum vid nästa nämndsammanträde den 17 mars.
Förvaltningschef Gunilla Ekstrand lämnade följande information:
-

Coronaläget är gott i de flesta verksamheter.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10 FEBRUARI 2022
SIDA 38

-

Fritidsgården Morris verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning har,
tillsammans med verksamheten Himmel & pannkaka blivit nominerade till S:t
Julianpriset. Himmel & Pannkaka är en öppen verksamhet för unga vuxna med
funktionsvariationer, från 14 år och uppåt. Himmel & Pannkaka är ett
samarrangemang mellan Svenska kyrkan, Farsta fritid och stiftelsen Stora Sköndal.
S:t Julianpriset är Stockholms stads pris för arbete som görs för att inkludera
människor med funktionsvariationer i samhället och det delas ut i fyra kategorier:
fysisk tillgänglighet, tillgänglig information och kommunikation,
arbetsgivaregenskaper och delaktighet. Morris och Himmel & Pannkaka är
nominerade i kategorin tillgänglig information och kommunikation. Priset delas ut
den 16 februari.

-

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att förstärka och utveckla arbetet med att
förebygga välfärdsbrott med avstamp i den handlingsplan som har tagits fram av
socialnämnden.

-

Den 11 mars klockan 13.00-14.30 arrangerar Forte (ett forskningsråd och en
myndighet under socialdepartementet), SBU (Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering) och Socialstyrelsen ett webbinarium som lyfter erfarenheter från
tre projekt där fokus ligger på att forska med, inte om. Förvaltningen deltar i
seminariet med projektet Mitt val Min väg.

Ordföranden avslutade den öppna delen av sammanträdet.
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