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ÖVRIGT
§ 17 Nämndens frågor och information från förvaltningen
Förvaltningschef Kerstin Sandström besvarade en fråga om hemlösa barn som ersättaren
Kristina Wallentin (M) ställde vid förra sammanträdet. Aktuell genomgång visar att
förvaltningen, inom enheten för ekonomiskt bistånd, har sex klienthushåll med barn som på
grund av bostadslöshet har pågående placeringar på hotell eller vandrarhem. I dessa hushåll
finns totalt 18 barn. Inga barn är utan tak över huvudet.
Mariana Moreira Duarte (MP) konstaterade att lokalens högtalaranläggning och hörselslinga
har krånglat under hela sammanträdet, liksom den har gjort under ett antal tidigare
sammanträden. Mariana begärde att få en notering till protokollet om att detta är helt
oacceptabelt! Övriga partier instämde helhjärtat i protesten. Förvaltningen lovade att åter ta
upp saken med socialförvaltningen och kräva ett fungerande system.
Moa Sahlin (S) frågade om det stämmer att en av hemtjänstens lokaler ligger en trappa upp
så att personalen måste bära upp sina elcyklar. Avdelningschef Jonas Wilhelmsson svarade
att det stämmer att lokalen ligger en trappa upp men att förvaltningen hoppas kunna byta
lokal inom kort till en som finns i gatunivå.
Moa Sahlin tog också upp en skrivelse till nämnden från Kommunal om möjligheten till
heltidsarbete och bad om en uppdatering av förvaltningens insatser för att möjliggöra
heltidsanställningar. Kerstin Sandström svarade att staden har tagit fram en handlingsplan
och att förvaltningen utifrån den ska utarbeta en lokal plan för ett femårigt arbete där heltid
ska vara normen.
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna hade inför dagens sammanträde lämnat in
följande frågor om klotter och nerskräpning i anslutning till graffitiväggar.
”Vi hör från Södermalm och Tensta om hur klottret sprider sig både i mängd och bredd efter
de rödgrönas etablering av graffitiväggar. I pressen visas bilder på omfattande nedskräpning
runt väggarna och där finns även vittnesmål om stark färglukt och en känsla av otrygghet.
Polisen vittnar om att färger burna av klottrare inte kan beslagtas då klottrarna hänvisar till
att man är på väg till de lagliga väggarna.
Under ledning av stadsdelsförvaltningen på Södermalm sker nu en utvärdering om hur
graffitiväggarna påverkat klotter och nedskräpning. Det ska bli spännande att se den
rapporten.
Får vi samma utveckling i Farsta som tecknen är runt de redan etablerade väggarna i staden
så ska väggarna avvecklas under ett nytt majoritetsstyre.
Vi vill veta hur långt planeringen för bygget av graffitiväggen har kommit.
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Vi vill veta hur mycket extra budget förvaltningen planerar för att vidmakthålla god ordning
runt graffitiväggen.
Vi vill veta vilken beredskap förvaltningen har för att upptäcka och sanera vid en omfattande
klotterspridning i Farsta.
Vi vill också höra senare, inte i dagens sammanträde, vad en rivning av graffitiväggen
ungefärligen kommer att kosta. Ingen stor utredning men i runda siffror.”
Karin Lekberg (S) kompletterade den sista frågan med en begäran om uppgift på hur mycket
tid en tjänsteperson kommer att behöva lägga på att ta fram ett svar, och vad den tiden skulle
motsvara i pengar.
Förvaltningschefen svarade att förvaltningen har fått bygglov vilket innebär att byggnationen
kan starta så snart som möjligt, sannolikt i april då vintern är över. Inga extra medel finns för
detta, det ska inrymmas i ordinarie driftbudget. Det är trafikkontoret som ansvarar för
klottersanering. Både förvaltningen och allmänheten rapporterar i Tyck-till-appen och
trafikkontoret har då 24 timmar på sig att sanera. Förvaltningen återkommer om kostnader.
Peter Öberg (L) tackade sin ersättare Stefan Back – som lämnar nämnden vid årsskiftet – för
hans tid i nämnden och i demokratirådet. Alla instämde i detta tack.
Nämnd och förvaltning tackade varandra för det gångna året och önskade varandra en god
jul och ett gott nytt år.
Ordföranden avslutade den öppna delen av sammanträdet.
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