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§1
Restaurering av parkmark
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Gunnar Björkman om restaurering av parkmark.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Gunnar Björkman att parkmarken vid Vinthundsvägen
mellan Gubbängsmotet och Bogårdsvägen restaureras.
I samband med en ansökan om upplåtelse för omlastning av sopsand möjliggjorde
trafikkontoret att ytan kunde trafikeras. Förvaltningen har varit i kontakt med kontoret
som meddelat att de ska återställa parkmarken.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-05-22.
Dnr 1.2.4-15/2014
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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§2
Utveckling av förskoleområdet Gubbängen
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
a) vid förskolan Gläntan på Ramvägen 19 i Gubbängen planera för avveckling av
befintlig paviljong om fyra avdelningar, via SISAB ansöka om detaljplaneändring
och av SISAB beställa handlingar för en permanent förskola om sex till åtta
avdelningar,
b) vid förskolan Ängen på Gubbängsvägen 107 planera för avveckling av befintlig
paviljong om två avdelningar och av SISAB beställa handlingar för en permanent
förskola med fyra till sex avdelningar,
c) vid förskolan Lövlunda på Getfotsvägen 54 planera för avveckling av befintlig
paviljong om två avdelningar, via SISAB ansöka om utökning av befintlig
förskoletomt och av SISAB beställa handlingar för en permanent förskola med
fyra till sex avdelningar,
d) vid förskolan Solrosen på Diskusvägen 26 av SISAB beställa utökning med en
avdelning i samband med SISAB:s planerade underhållsåtgärder.
2. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt rapporten om utveckling av förskoleområdet
Gubbängen.
Ärendet
Den 26 september förra året behandlade stadsdelsnämnden ett ärende om förskoleplanering i stadsdelområdet. Där redovisades bland annat planering för utbyggnad i
förskoleområdena centrala Farsta och Fagersjö, Farsta strand, Tallkrogen/Svedmyra och
Sköndal. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med förslag till utveckling av
förskoleområdet Gubbängen och åtgärder för paviljongförskolorna Ängen, Gläntan,
Skeppet och Lövlunda samt förskolan Solrosen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-05-13.
Dnr 2.6-370/2014
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Gunnar Sandell m fl (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade
därutöver fram ett eget förslag.
Lars Bäck (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver
fram ett eget förslag. Gunnar Sandell m fl (S) instämde i den andra delen av vänsterpartiets
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sebastian Sandström m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.
Reservation
Gunnar Sandell m fl (S)
Enligt förvaltningens förslag och anför därutöver: Vi vill understryka vikten av att så snart
alla beslut om fler avdelningar är fattade även påbörja ett mycket aktivt rekryteringsarbete
så att kvalitén i verksamheten garanteras. Vi vill även se en planering för återstående
stadsdelsområde, Larsboda och centrala Farsta är prioriterat samt att förvaltningen får i
uppdrag att ta fram ett förslag till en modell för ett reellt personal- och brukarinflytande
(föräldrar) vid planeringen av den nya förskolan Gläntan
Reservation
Lars Bäck (V)
Enligt förslag till beslut samt
1. att nämnden uttalar att vid nyetablering av förskolor i Gubbängen skall dessa utrustas
med tillagningskök,
2. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till en modell för ett reellt
personal- och brukarinflytande (föräldrar) vid planeringen av den nya förskolan
Gläntan.
Särskilt uttalande
Sebastian Sandström m fl (MP)
Miljöpartiet anser att det är bra att antalet förskoleplatser ökar och att man avvecklar
barackerna för att bygga permanenta lokaler. Vi stöder därför förslaget. Vi vill också att
tillagningskök tas med i planeringen av samtliga förskolor och att en giftfri förskolemiljö
ingår i planeringen av ny- och ombyggnation i samtliga förskolor.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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§3
Ny förskola vid Kvickenstorpsskolan
Inriktningsärende
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hos SISAB beställa en förstudie för en
konceptförskola med åtta avdelningar vid Kvickenstorpsskolan i förskoleområdet
Centrala Farsta.
Ärendet
Centrala Farsta kommer att förtätas med cirka 6 200 nya bostäder fram till år 2030, inom
ramen för satsningen Tyngdpunkt Farsta. För att tillgodose behovet av förskolor krävs 83
nya avdelningar.
Exploateringskontoret har föreslagit att en ny förskola anläggs på Kvickenstorpsskolans
parkeringsplats. Detta kan bidra till att täcka det ökande behovet i centrala Farsta trots att
platsen ligger utanför det egentliga området för Tyngdpunkt Farsta. Förskolan kommer att
utgöra en av stadsdelsnämndens basförskolor.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-05-22.
Dnr 2.6-376/2014
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Gunnar Sandell m fl (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade
därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Lars Bäck (V).
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Sebastian Sandström m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.
Reservation
Gunnar Sandell m fl (S) och Lars Bäck (V)
Enligt förvaltningens förslag och anför därutöver att trafiksituationen måste utredas noga.
Kommunikationen bör ske via Lingvägen, inte Farstavägen som är hårt ansträngd. Räcker
ytan till för förskola och parkeringsbehovet när skolan öppnar igen? Det planeras även
bostadsbyggande i närheten detta måste vägas in i bedömningen!
Särskilt uttalande
Sebastian Sandström m fl (MP)

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljöpartiet anser att det är bra att antalet förskoleplatser ökar och att man avvecklar
barackerna för att bygga permanenta lokaler. Vi stöder därför förslaget. Vi vill också att
tillagningskök tas med i planeringen av samtliga förskolor och att en giftfri förskolemiljö
ingår i planeringen av ny- och ombyggnation i samtliga förskolor.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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§4
Förlängning av avtal med Frösunda LSS AB om driften av daglig verksamhet Farsta
BESLUT
Stadsdelsnämnden förlänger avtalet med Frösunda LSS AB om driften av daglig verksamhet
Farsta från och med den 1 mars 2015 till och med den 28 februari 2017.
Ärendet
Vid sammanträdet den 20 oktober 2011 beslutade stadsdelsnämnden att tilldela Frösunda
LSS AB ansvaret för driften av daglig verksamhet Farsta enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade. Beslutet gällde från den 1 mars och tre år framåt och kan
förlängas i ytterligare två år om parterna träffar en överenskommelse om det senast den 31
augusti i år.
Förvaltningen föreslår att nämnden förlänger avtalet från och med den 1 mars 2015 till
och med den 28 februari 2017.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-05-19.
Dnr 2.2.2-359/2014
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Gunnar Sandell m fl (S) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade
fram ett eget förslag.
Lars Bäck (V) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram ett
eget förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Sebastian Sandström (MP) anmälde att miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Reservation
Gunnar Sandell m fl (S)
Vi avslår förvaltningens förslag. Vi uppdrar åt förvaltningen att återta verksamheten i
egen regi.
Reservation
Lars Bäck (V)

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och föreslår istället nämnden att besluta
att uppdra till förvaltningen att förbereda för ett återtagande av verksamheten från den 1
mars 2015 samt att erbjuda befintlig personal vid enheterna Höken, Stora Edsvalla och
Lilla Edsvalla anställning.
Särskilt uttalande
Lars Bäck (V)
Frösunda LSS ägs via en komplicerad kedja av svenska och utlandsregistrerade moderoch koncernbolag såsom Frösunda Holdco AB och Frösunda Luxco SARL i slutändan av
HG Capital. Inom LSS-området generas vinsterna genom att företagen ”lagrar vinsterna”
som senare lyfts i samband med ägarskiften såsom när Polaris Private Equity sålde
Frösunda till HG Capital för 1,3 miljarder kronor.
Samtidigt under tiden används kassaflödet som utgörs av våra gemensamma skattemedel
till att betala av koncerninterna skulder, investeringar samt slutligen förvärv av mindre
aktörer som skapar en s.k. oligopolmarknad dominerad av nå få stora aktörer. Därigenom
upparbetas ett värde samtidigt som företagen kan undvika eller minimera bolagsskatten.
Eftersom hela företagskonstruktionen ytterst har sin hemvist i s.k. skatteparadis så
undviks även i slutändan beskattning på den vinst som uppstår vid försäljning av denna
typ av företag. Hela affärsidén känns ganska oetisk eftersom det handlar om att göra
vinster på de skattemedel som anslås för att skapa en bra tillvaro för personer med olika
former av funktionsnedsättningar. Förlorare blir brukarna, personalen och skattebetalarna,
de enda vinnarna är ägarna bakom de olika s.k. riskkapitalbolagen som i praktiken inte
tagit några risker.
Mot den bakgrunden, men också det faktum att det stundar allmänna val vid vilken frågan
om vinster i välfärden kommer att vara en av frågorna i fokus för partierna och väljarna,
tycker vi att det är anmärkningsvärt att förslaget om en förlängning av avtalet väcks.
Skulle avtalet förlängas så innebär det i praktiken att tillträdande parlamentarisk majoritet
oavsett valutgång binds upp under nästan hela den kommande mandatperioden till att föra
tidigare majoritets politik oavsett vad väljarna har uttryckt vid det kommande valet.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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§5
Fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden godkänner Börje Törngrens avsägelse från uppdraget som ersättare
i nämndens pensionärsråd.
2. Till ny ersättare i rådet för återstoden av 2014 utses Bror Palmäng, PRO Sköndal.
Ärendet
Den 17 december förra året utsåg stadsdelsnämnden Börje Törngren, PRO Sköndal, som
ersättare i nämndens pensionärsråd under 2014. Börje ingick även i rådet under 2013, men
har nu meddelat att han avsäger sig uppdraget.
PRO:s samorganisation i Stockholm har, på förslag från PRO Sköndal, istället nominerat
Bror Palmäng att ingå som ersättare i pensionärsrådet för återstoden av 2014.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-05-26.
Dnr 1.1-347/2014
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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§6
Ekonomisk månadsrapport maj 2014
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 2014.
Ärendet
Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen har
antalet placeringar i heldygnsomsorg konstant ökat sedan maj 2013 och ligger kraftigt
över planeringsnivån. Så gör även antalet hemtjänsttimmar, och äldreomsorgens
beställarenhet redovisar ett underskott om 20,7 miljoner kronor. Den kommunala
utföraren av hemtjänst redovisar ett underskott om 7,0 miljoner kronor.
Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ligger fortsatt under budgeterad nivå
och prognosen är ett överskott om 4,0 miljoner kronor. Samtliga centrala reserver tas i
anspråk.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-06-04.
Dnr 1.2.1-168/2014
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Gunnar Sandell m fl (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade
därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Sebastian Sandström m fl (MP) och Lars
Bäck (V).
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Reservation
Gunnar Sandell m fl (S), Sebastian Sandström m fl (MP) och Lars Bäck (V)
Enligt förvaltningen och anför därutöver: Vi är mycket tveksamma till prognosen för
äldreomsorgen och anser att nämnden borde begärt tilläggsanslag enligt vårt förslag vid
behandlingen av T1:an vid föregående nämnd.
Särskilt uttalande
Lars Bäck (V)

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Vi tackar för rapporten och konstaterar att våra medarbetare trots alliansmajoritetens
snäva ekonomiska förutsättningar ändå fortsätter att klara av att erbjuda medborgarna i
vårt område åtminstone ett basbehov av olika välfärdstjänster.
Att det finns tecken på kommande underskott när det gäller äldreomsorgen totalt sett och
vår egen hemtjänst är mycket oroande. Vi antar alltjämt att högeralliansen mycket
medvetet genom snäv medelstilldelning till vår egen kommunala hemtjänst försöker
etablera en lokalpolitisk motsvarighet till den s.k. ”brända jordens taktik”.
Vi kommer därför åter lyfta frågan om att samtliga partier i stadsdelsnämnden ska få ta
del av ett detaljerat ekonomiskt underlag för de ovan nämnda verksamheterna.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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§7
Årsrapport 2013 Farsta stadsdelsnämnd
Yttrande över Stadsrevisionens rapport
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över
Stadsrevisionens årsrapport 2013 Farsta stadsdelsnämnd.
Ärendet
Stadsrevisionen har granskat Farsta stadsdelsnämnds verksamhet 2013 och bedömer
sammantaget att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontroll har varit
tillräcklig och bokslut och räkenskaper är i allt väsentligt rättvisande.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-05-22.
Dnr 1.4-298/2014
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Gunnar Sandell m fl (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade
därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Lars Bäck (V).
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Reservation
Gunnar Sandell m fl (S) och Lars Bäck (V)
Enligt förvaltningen och anför därutöver att det finns flera viktiga påpekanden i rapporten.
Vi vill ha en redovisning av vidtagna åtgärder, inte minst på arbetsmiljöns område, i
tertialrapport två.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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§8
Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2014
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger anmälan av Farstas deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2014 till
handlingarna.
Ärendet
Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma framgångsrik
verksamhetsutveckling. Att delta innebär för de flesta ett stort steg framåt i
utvecklingsarbetet. Det ger en genomlysning av verksamheten och skapar engagemang
bland medarbetarna.
Bidragen bedöms av examinatorer i de fem tävlingsklasserna förskola, skola,
äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt
andra verksamheter, exempelvis administration, stadens bolag och tekniska verksamheter. Årets bidrag från Farsta är:
 Enheten för vuxna och socialpsykiatri med missbruksgruppen
 Enheten socialpsykiatri boende och syselsättning med neuropsykiatriska stödteamet
 Enheten personligt stöd med personlig assistans och avlösning/ledsagning
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-05-20.
Dnr 1.2.1-363/2014
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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§9
Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger anmälan av nedanstående ärenden och beslut till handlingarna.
Stadsdelsnämndens protokoll den 22 maj 2014
Funktionshinderrådets protokoll den 2 juni 2014
Pensionärsrådets protokoll den 2 juni 2014
Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering
Förvaltningen hade redovisat ärendena i en sammanställning daterad 2014-05-26.
Dnr 1.1-5/2014
Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektören under perioden 17 mars – 26 maj 2014,
enligt nämndens delegering.
2014-03-17: Lokal samverkansöverenskommelse mellan söderorts stadsdelsnämnder och
polisen om arbete mot våld i nära relationer mellan vuxna över 18 år. Dnr 1.2.5-361/2014
Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 29
mars – 26 maj 2014. 14 ansökningar har lämnats in under perioden. Fem ansökningar om
helt bidrag har beviljats, och två ansökningar om halvt bidrag. I två fall har helt bidrag
beviljats för en period och halvt för en efterföljande period. Två ansökningar har
avslagits. I tre ärenden har beslut ännu inte fattats.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Nämndens frågor och information från förvaltningen
Ordföranden meddelade att förvaltningen direkt efter sammanträdet kommer att informera
nämnden om läget vid Farsta kommunala hemtjänst.
Följande skrivelser lämnades in.
Säkerställandet av finskspråkiga barns behov av förskoleverksamhet på finska (bilaga 1)
Lars Bäck (V) med instämmande av Gunnar Sandell m fl (S) och Sebastian Sandström m fl (MP)
Kemikalieutbildning av miljöansvarig personal i Farsta (i samband med remiss rörande
Stockholms stads kemikalieplan) (bilaga 2)
Sebastian Sandström m fl (MP)
BESLUT
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna till ett kommande sammanträde.
I anslutning till skrivelsen om finskspråkig förskola påpekade tjänstgörande ersättaren
Annaklara Martin-Löf (MP) att det saknas information på andra språk i den e-tjänst där
man ansöker om förskoleplats, vilket innebär att det inte är möjligt att söka plats om man
inte kan svenska. Avdelningschef Birgitta Thulén svarade att e-tjänsterna är stadsövergripande och att vi inte kan påverka utformningen, men att man kan få hjälp vid
stadens Kontaktcenter om man har annat modersmål. Ledamoten Arne Fredholm (M)
kompletterade med upplysningen att det finns en stark rekommendation i stadens riktlinjer
för e-tjänster att alla tjänster ska utvecklas på tre språk – svenska, finska och engelska.
Med anledning av skrivelsen om finskspråkig förskola berättade avdelningschefen också
att förvaltningen för närvarande undersöker möjligheten att inrätta en sådan avdelning på
någon av de kommunala förskolorna. En finskspråkig avdelning i Sköndal avvecklades
tidigare på grund av bristande intresse, men förmodligen är intresset större nu, med den
nya lagstiftningen om minoritetsspråken. Den mycket populära finskspråkiga mötesplatsen i Sköndal, som är öppen lördagar, kommer att utvärderas nästa vecka. När det
gäller en finskspråkig avdelning behöver förvaltningen lite mer tid för att kunna avgöra
var den ska placeras, utifrån föräldrars behov och andra omständigheter.
Beträffande den andra skrivelsen, om kemikalieutbildning, kommenterade Birgitta Thulén
att förvaltningen självfallet vill ha giftfria miljöer på förskolorna och att personalen där
gärna arbetar vidare med detta.
Före sammanträdet hade socialdemokraterna anmält följande förslag och synpunkter.
1. Nämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att snarast återkomma med en rapport om
läget och planerade åtgärder vad gäller verksamheten Farsta kommunala hemtjänst.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 JUNI 2014
BLAD 16

2. Nämndens pensionärsråd har flera gånger påtalat behov av åtgärder vad gäller Farsta
torg, även vid rådets senaste möte den 2 juni. Vi instämmer i detta och föreslår att
förvaltningen tillsammans med trafikkontoret och centrumägaren Atrium Ljungberg
gör en ordentlig analys och åtgärdsplan för torget, som är en synnerligen viktig del av
Farsta centrum.
3. Nämnden har noterat att det ännu inte finns någon boulebana i Hökarängen, sedan den
tidigare banan avvecklades av nämnden för ett år sedan. Vårt förslag är att förvaltningen
får i uppdrag att en ny bana anläggs snarast eftersom det är tid för utomhusaktiviteter nu,
till exempel på torget i Hökarängen.
4. Nämnden har återkommande frågat förvaltningen om en bana inomhus för boule. Vi
har föreslagit att den skyttebana som finns i Farsta sim- och idrottshall ska byta kulor.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att ordna detta tillsammans med idrottsnämnden.
Eftersom nämnden kommer att få den efterfrågade rapporten om hemtjänsten direkt efter
dagens sammanträde ville vice ordföranden Gunnar Sandell (S) låta den första frågan vila
till efter förvaltningens genomgång. Lars Bäck (V) instämde i frågorna om Farsta torg och
boulebanor ute och inne.
Ordförande Lars Jilmstad (M) önskade alla en varm och skön sommar och avslutade den
öppna delen av nämndens sammanträde.
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