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§ 1 Godkännande av föredragningslistan
Nämndens ordförande Lars Bäck (V) meddelade att han överlåter till vice ordföranden Lars
Jilmstad (M) att leda kvällens sammanträde eftersom kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens nya majoritet efter valet och efter kommunfullmäktiges sammanträde den
15 oktober utgörs av Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och
Kristdemokraterna.

BESLUT
Stadsdelsnämnden fastställer den av ordföranden föreslagna föredragningslistan för
sammanträdet.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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BESLUTSÄRENDEN
§ 2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ett medborgarförslag från MarieLouise Carlström om att plantera större träd längs gång- och cykelväg på Gubbängsfältet,
närmast Nynäsvägen.
Ärendet
Följande medborgarförslag har lämnats in till stadsdelsnämnden, vilket förvaltningen hade
redovisat till nämnden i en sammanställning daterad 2018-10-02.
 Plantera större träd längs gång- och cykelväg på Gubbängsfältet, närmast
Nynäsvägen
Inlämnat av Marie-Louise Carlström.
Dnr 1.2.4-516/2018.
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle uppdra åt
förvaltningen att bereda det inlämnade medborgarförslaget.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Hundrastgård mellan Värmlandsvägen och Sunnemobacken i Farsta
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden avslår ett medborgarförslag från Anita Ceccon om en hundrastgård
mellan Värmlandsvägen och Sunnemobacken i Farsta.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Anita Ceccon att en hundrastgård anläggs i parken mellan
Värmlandsvägen och Sunnemobacken i Farsta. Ceccon anser att det skulle kunna bli en bra
samlingsplats för alla hundägare i området.
Förvaltningen instämmer i att en inhägnad hundrastgård kan ha ett socialt värde som
mötesplats. Parkplanen för Farsta stadsdelsområde slår dock fast att gräsytan ska värnas då
den fungerar bra för spontanidrott och som allmän mötesplats för större grupper.
Förvaltningen anser därför att ytan inte är lämplig för en hundrastgård.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-09-17.
Dnr 1.2.4-420/2018
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 4 Plaskdamm för barn i Oppundaparken i Svedmyra
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden avslår ett medborgarförslag från Emma Hansen om en plaskdamm för
barn i Oppundaparken i Svedmyra.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Emma Hansen att en plaskdamm för barn anläggs i
Oppundaparken i Svedmyra. Det har byggts många nya bostäder i området så det finns enligt
Hansen många som skulle uppskatta en plaskdamm.
Parken rustades upp så sent som 2015 så det finns inga möjligheter till nya investeringar. En
plaskdamm är dessutom mycket kostsam att anlägga. Upprustningen föregicks av ett samråd
med kringboende och parken har utformats efter önskemål som framfördes på det mötet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-09-17.
Dnr 1.2.4-425/2018
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 5 Utegym och plaskdamm vid Gubbängshallen
Svar på medborgarförslag
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden besvarar den del av medborgarförslaget från Mats Berg som gäller ett
utegym vid Gubbängshallen med hänvisning till sitt beslut den 20 september 2018 att
anlägga ett sådant på Gubbängsfältet.
2. Nämnden avslår den del av förslaget som avser en plaskdamm.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Mats Berg att ett utegym och en plaskdamm ska anläggas vid
Gubbängshallen på Gubbängsfältet.
Nämnden beslutade den 20 september i år att ett utegym ska anläggas på Gubbängsfältet.
Innan beslutet verkställs kommer förvaltningen att samråda med idrottsförvaltningen om
lämplig placering. Kostnaden för att anlägga en plaskdamm är hög. Förvaltningen ser därför
inte någon möjlighet att bygga en plaskdamm vid Gubbängshallen eller på annan plats på
Gubbängsfältet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-09-24.
Dnr 1.2.4-432/2018
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 6 Installera porrfilter på förskolornas digitala utrustning och wifi-nätverk
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på ett
medborgarförslag från Simon Hedblad om att installera porrfilter på förskolornas digitala
utrustning och wifi-nätverk.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Simon Hedblad att porrfilter ska installeras på förskolornas
digitala utrustning och wifi-nätverk.
Förvaltningen är helt enig med förslagsställaren om att barn inte ska ha möjlighet att komma
i kontakt med pornografiskt material när de använder digitala verktyg på förskolan. Idag
finns inget specifikt porrfilter installerat, men förskoleverksamheten har arbetsmetoder som
säkrar att förskolebarnen inte surfar fritt på internet. I februari 2019 kommer staden ha infört
ny gemensam it-service, GSIT 2.0. Projektet utgör en del i digitaliseringsarbetet inom ramen
för Smart stad Stockholm. Inom GSIT kommer porrfilter att vara installerat på stadens alla
datorer.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-09-13.
Dnr 1.2.4-384/2018
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 7 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad – Postiljonen
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av Attendo Sverige AB:s drift av
Postiljonens vård- och omsorgsboende.
Ärendet
Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. När det gäller de boenden som drivs på
entreprenad ansvarar stadsdelsnämnden för uppföljning av både avtal och verksamhet.
Förvaltningen redovisar nu årets uppföljning av Attendo Sverige AB:s drift av Postiljonens
vård- och omsorgsboende. Avtalet med utföraren löper ut den 31 oktober i år och driften
övergår då i nämndens egen regi.
Förvaltningen bedömer att entreprenören bedriver en väl fungerande verksamhet. Emellertid
finns det några områden som verksamheten nu – till skillnad från tidigare år – inte har
genomfört i sitt kvalitetsarbete. Utföraren har på förvaltningens begäran lämnat in en
åtgärdsplan som beskriver att bristerna kommer vara åtgärdade senast den 22 oktober.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-09-24.
Dnr 1.2.1-527/2018
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

FARSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 OKTOBER 2018
SIDA 10

§ 8 Brukarundersökning 2018 inom området funktionsnedsättning
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av brukarundersökningarna inom
området funktionsnedsättning 2018 för Farsta stadsdelsområde.
Ärendet
En stadsövergripande brukarundersökning inom området funktionsnedsättning genomfördes
under våren 2018. Den riktade sig till samtliga personer som får insatser i form av daglig
verksamhet, barnboende, hemtjänst, korttidshem och korttidstillsyn.
Resultaten i undersökningen är likvärdiga med förra årets resultat. På frågan om nöjdhet så
har resultaten förbättrats sedan förra året. Andelen som svarat att de som helhet är nöjda med
sin korttidstillsyn är 88 procent i Farsta, vilket är en avsevärt högre nivå än föregående år då
andelen nöjda var 66 procent.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-10-01.
Dnr 1.2.1-443/2018
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 9 Nya regler för adoption – ny delegering
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden delegerar till förvaltningschefen att enligt 4 kap 14 § föräldrabalken
på uppdrag av rätten utse utredare i adoptionsärenden.
2. Under förutsättning av nämndens beslut enligt punkt 1 ovan anmäler förvaltningschefen
att hon vidaredelegerar beslut att utse utredare i adoptionsärenden till (lägst) enhetschef.
Ärendet
Sedan den 1 september i år gäller ny lagstiftning om adoptioner. Detta har medfört
förändringar i bland annat socialtjänstlagen och föräldrabalken. Förändringen i
socialtjänstlagen innebär att ett medgivande att ta emot ett barn för kommande adoption ska
gälla i tre år istället för två. Förändringen i föräldrabalken innebär att tingsrätten i
adoptionsärenden uppdrar åt stadsdelsnämnden att utse en utredare som ska se om
förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Adoptionsyttranden kommer därmed inte längre
att behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträden.
Förvaltningen föreslår delegering av beslut att utse utredare i adoptionsärenden enligt ovan.
Under förutsättning av nämndens beslut anmäler förvaltningschefen sin vidaredelegering.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-09-28.
Dnr 1.1-517/2018
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 10 Ändrad sammanträdesdag för stadsdelsnämnden i december
BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att flytta sitt sammanträde torsdag den 13 december till tisdag
den 18 december.
Ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträde om budget 2019 för Stockholms stad kommer med all
sannolikhet att hållas den 12-13 december. För att undvika att det sammanträdet
sammanfaller med nämndens sammanträde den 13 december har nämndens ordförande, efter
samråd med vice ordföranden, föreslagit att nämndens sammanträde flyttas till tisdag den 18
december.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar enligt detta förslag.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-10-11.
Dnr 1.1-548/2018
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 11 Förändring i stadsdelsnämndens sociala delegation 2018
BESLUT
1. Med ändring av sitt beslut den 2 januari i år om sociala delegationens sammansättning
för 2018 (dnr 1.1-762/2017) beslutar stadsdelsnämnden att för återstoden av året utse
Kjell Backman (S) som vice ordförande i delegation och Arne Fredholm (M) som
ledamot i delegationen.
2. Omedelbar justering.
Ärendet
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har föreslagit en förändring i stadsdelsnämndens
sociala delegation, med hänvisning till att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens nya
majoritet efter valet och efter kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober utgörs av
Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Partierna
föreslår att Kjell Backman (S) utses till vice ordförande i delegationen för återstoden av året
istället för Arne Fredholm (M), och att Arne Fredholm istället blir ledamot.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar enligt detta förslag.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-10-18.
Dnr 1.1-561/2018
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 12 Ekonomisk månadsrapport september 2018
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september
2018.
Ärendet
Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-10-10.
Dnr 1.2.1-193/2018
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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REMISSER OCH YTTRANDEN
§ 13 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande – promemoria från
Mottagandeutredningen
Svar på remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande från Mottagandeutredningen.
Ärendet
Den statliga Mottagandeutredningens betänkande om ett mer sammanhållet system för
mottagande av asylsökande och nyanlända behandlades av stadsdelsnämnden 23 augusti i år.
En kompletterande promemoria föreslår nu att reglerna för eget boende reformeras så att en
asylsökande kan mista sin dagersättning om man bosätter sig i en socialt och ekonomiskt
utsatt kommun eller del av en kommun.
Förvaltningen ser fördelar med förslaget men befarar även att det utifrån ett
socialtjänstperspektiv uppstår problem. Om – som utredningen räknar med – mer än hälften
av asylsökande kommer att välja eget boende även om man blir av med dagersättningen så
kommer både biståndskostnader och arbetsbörda att öka för kommunerna.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-09-18.
Dnr 1.5.1-469/2018
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 14 Rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi
Svar på remiss från miljö- och hälsoskyddsnämnden
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
förslag till rekommendationer för konstgräs, gummigranulat och platsgjuten gummi.
Ärendet
Kommunfullmäktige har i budget för 2018 gett miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att
identifiera källor och ta fram en handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster.
Nämnden har därför tagit fram ett förslag till rekommendationer för konstgräs,
gummigranulat och platsgjuten gummi.
Förvaltningen tycker att rekommendationerna är bra och att de kan förstärkas med en
checklista som planeringshjälp vid nyanläggning. Under senare tid försöker vi undvika
syntetiska material som fallskydd på lekplatser. Istället används till exempel sand. För att
klara tillgänglighetskraven är det ibland nödvändigt med syntetiska material.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-09-21.
Dnr 1.5.3-358/2018
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 15 Serveringstillstånd för restaurang Bastard Burgers i Farsta Centrum
Svar på remiss från socialnämnden
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av
ansökan om serveringstillstånd för restaurang Bastard Burgers i Farsta Centrum.
Ärendet
Restaurang Bastard Burgers i Farsta Centrum har ansökt om stadigvarande
serveringstillstånd. Ansökan gäller fullständiga rättigheter med en serveringstid i restaurang
klockan 11.00–01.00 alla veckodagar.
Förvaltningen anser utifrån sin kännedom om området att ansökan kan tillstyrkas.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-10-04.
Dnr 1.5.2-532/2018
Förslag till beslut
Tjänstgörande vice ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
§ 16 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga
anmälningsärenden
BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger anmälan av nedanstående ärenden och beslut till handlingarna.
Funktionshinderrådets protokoll den 8 oktober 2018
Pensionärsrådets protokoll den 8 oktober 2018
Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 15 augusti 2018
Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden
Förvaltningen hade redovisat ärendena i en sammanställning daterad 2018-10-02.
Dnr 1.1-765/2017
Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektören enligt nämndens delegering. Inom parentes
anges enligt vilken ärendegrupp i nämndens delegeringsförteckning eller vilket specifikt
nämnduppdrag som delegerade beslut har fattats.
1. 2018-09-04: Resa i tjänsten till Grenå, Danmark, för personal vid enheten för ekonomiskt
bistånd. Dnr 1.1-468/2018. (9:18)
2. 2018-06-01: Beslut om tillförordnade stadsdelsdirektörer och ombud att föra nämndens
talan – Jonas Wilhelmsson den 27-30 september och Per-Ove Mattsson den 13-19
oktober. Dnr 1.1-513/2018. (Enligt nämndbeslut 2015-11-17 § 10; dnr 1.1-730/2015.)
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ÖVRIGT
§ 17 Nämndens frågor och information från förvaltningen
Lisbeth Crabo Ljungman (M) hade inför kvällens sammanträde lämnat in följande synpunkt
och fråga om Farsta torg:
Farsta torg skapades som en del av bebyggelsen runtomkring. Torget är en viktig plats
för Farstaborna och en omtyckt mötesplats. Torghandeln för blommor, frukt och
grönsaker är mycket omtyckt och ett typiskt inslag på torget liksom alla uteplatser för en
lunch eller en kaffe under den varma årstiden. Många människor rör sig på torget och
ibland blir det trångt.
Under senare tid är det många som irriterar sig över problem med framkomligheten på
en del platser på torget. Det är framförallt för barnvagnar, och personer som behöver
hjälpmedel för att kunna ta sig fram på torget som det blir besvärligt, särskilt under den
varma tiden på året och under högsäsong för bär. Det verkar som om en del stånd flyttar
fram sina positioner. Men det sker också nu under hösten.
Ett problem är att bl a grönsaker och frukt placeras på marken väldigt nära gångstråket,
vilket gör kartongerna svåra att se och det har till och med hänt att människor ramlat
över dessa kartonger. Såvitt jag förstått, enligt stadgarna, ska frukt och grönsaker som är
till försäljning inte placeras på marken.
Under senare tid finns det ofta ett tält där det inte finns någon försäljning av frukt,
grönsaker eller blommor, men det pågår någon typ av verksamhet där. Såvitt jag förstår
är detta inte i linje med vad som gäller för torghandel.
Jag är medveten om att det inte är stadsdelsförvaltningen som ansvarar för torget, men
många skulle uppskatta mycket om förvaltningen också kunde göra torgförvaltaren på
fastighetskontoret uppmärksam på de problem som finns. Vi tror att det skulle ge ökad
tyngd till de påpekanden som redan lämnats av olika personer. Senast för någon vecka
sedan var det också en insändare i en lokaltidning, men inget verkar hända.
Avdelningschef Sara Wrethed svarade och instämde i att vissa av torghandlarna på Farsta
torg tar i anspråk alltför stor yta, vilket hindrar framkomligheten för gående. Vid försäljning
av livsmedel gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen. Placering av fruktoch bärlådor på marken är sannolikt inte i överensstämmelse med livsmedelslagen. Det står
dock inte något om detta i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel. Där nämns endast
att varor inte får placeras högre än 1,40 meter över marken.
I ett av tälten på torget bedrivs det inte försäljning utan det används enbart för skräp och
tomma lådor med mera. Enligt fastighetskontoret, som ansvarar för upplåtelse av torgplatser,
hyr en av torghandlarna platsen för förvaring av skräp.
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Förvaltningen har varit i kontakt med fastighetskontoret ett par gånger i denna fråga och
under sommaren försvann ”skräptältet” efter att vi påtalat problemet. Tyvärr återkom det
igen nu i höst. Vi kommer att ta förnyad kontakt med fastighetskontoret för att diskutera
frågan.
Lars Bäck (V) frågade den nya majoriteten i Stadshuset om en uppgift som förekommer i
lokalmedia om förändringar i antalet stadsdelsnämnder. Mariana Moreira Duarte (MP)
svarade att den nya majoriteten har kommit överens om att utreda effektiviteten i
stadsdelsnämnderna – det finns inga överenskommelser om sammanslagningar eller annat.
Nu vill man avvakta resultatet av utredningen.
Peter Öberg (L) berättade att Farsta föreningsråd har kallat till medlemsmöte om Farsta gård
den 25 oktober klockan 18.30.

Tjänstgörande vice ordföranden avslutade sammanträdet.
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