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Rapport från s-gruppen i Farsta stadsdelsnämnd om verksam-
heten 2019  
 
Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden utses av kommunfull-
mäktige efter förslag från medlemsmöte i kretsen. Den 25 november 2018, föreslogs nedan-
stående grupp av kretsen som senare blev valda av kommunfullmäktige att tjänstgöra från 1 
januari 2019. 
 
Kjell Backman gruppledare  
Moa Sahlin, ledamot 
Karin Lekberg, ledamot 
Daniel Harc, ersättare 
Carina Sundbäck, ersättare 
Pelle Pettersson, ersättare 
 

 
Från vänster: Daniel Harc, Carina Sundbäck, Moa Sahlin, Karin Lekberg, Kjell Backman, 
Pelle Pettersson. 
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Utskott, råd och arbetsgrupper 
Följande ledamöter och ersättare har haft uppdrag inom olika utskott, rådgivande organ eller 
andra arbetsgrupper. 
 
Sociala delegationen 
Kjell Backman, vice ordförande 
Daniel Harc, ersättare 
 
 
Farsta utvecklings- och näringslivsråd 
Karin Lekberg, vice ordförande 
 
Farstas demokrati-, integrations- och föreningsråd 
Moa Sahlin, vice ordförande 
 
 
Miljörådet 
Carina Sundbäck 
 
I våra kontakter med de fackliga organisationerna har S representerats av Carina Sundbäck. 
 

Valet 2018 (2014) Kommunfullmäktige i Stockholm 
 Stockholm  4 Östra Söderort 
M 20,98%  (27,16%) 14,21% (18,08%) 
C 7,89%  (4,69%) 5,70% (3,33%) 
L (FP) 10,07%  (8,28%) 6,02% (5,13%) 
KD  5,05%  (3,28%) 3,54% (2,41%) 
S 22,30%  (21,96%) 27,72% (29,14%) 
V 13,03%  (8,94%) 18,53% (12,62%) 
MP 8,33%  (14,32%) 8,96% (15,38%) 
SD 7,96%  (5,16%) 9,58% (6,59%) 
FI  3, 30%  (4,64%) 4,56% (5,55%) 
ÖVR 1,08%  (1,57%) 1,18% (1,78%) 
 
 
Resultatet av valet 2018 innebär att M, L, MP, C och (KD har endast ersättarplats ) har 
majoritet. 
 
Socialdemokraterna  och Vänsterpartiet har haft ett gott samarbete i opposition: 
Marre Mayr (V) Stadsdelsnämndens vice ordförande 
Milla Eronen (V) Ledamot 
Lars Bäck (V) Ersättare 
Niklas Aurgrunn (V) Ersättare 
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Vad har vi gjort under 2019? 
Vi har under året haft både enskilda S-möten och gemensamma rödröda gruppmöten tillsam-
mans med V inför varje nämndsammanträde. 
På vårt enskilda S-möte har vi berett nämndens ärenden utifrån S-perspektiv för att sedan i di-
alog tillsammans med V fastställa vårt gemensamma förslag till beslut och ibland med särskilt 
uttalande eller att vi därutöver anför.  
 
Vi i S-gruppen har haft ett gott samarbete internt samt ett gott samarbete med V.   
 
Under en del ärenden har vi gjort särskilda uttalanden och lagt till eget innehåll i besluten 
samt lämnat in en del skrivelser. Rubrikerna finns nedan, för mer information hänvisas till In-
syn där alla protokoll och handlingar finns samlat, http://insynsverige.se/stockholm-farsta 
 
Från nämndmöte 2019-05-23 finns protokoll och handlingar edokmeeting, https://edokmee-
tings.stockholm.se/committees/farsta-stadsdelsnamnd#committeesRecent 
 
 

• 2019-01-31 Eget förslag till beslut Verksamhetsplan och budget 2019. 
• 2019-01-31 Särskilt uttalande om Demokratiundersökningen 2018. 
• 2019-01-31 Särskilt uttalande om Detaljplan för Magelungens strand, del av Farsta 2:1 

m fl i Farsta strand. 
• 2019-03-07 Eget förslag till beslut Uppföljning av stadsdelsnämndens budget 2018 – 

verksamhetsberättelse med bokslut. 
• 2019-04-11 Eget förslag till beslut Underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 

och 2020. 
• 2019-04-11 Eget förslag till beslut Revidering av samverkansavtal med Micasa gäl-

lande särskilda boendeformer. 
• 2019-04-11 Eget förslag till beslut Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbo-

lagets trafik 2019/2020. 
• 2019-04-11 Eget förslag till beslut Detaljplan för del av fastigheterna Bjurö 1 och 

Farsta 2:1 m fl i Farsta strand. 
• 2019-05-23 Särskilt uttalande Ny förskola vid Torögatan 37 i Tallkrogen. 
• 2019-05-23 Särskilt uttalande Program för Farstaängen i Farsta 
• 2019-05-23 Eget förslag till beslut Upphandling av produktion och distribution av kost 

inom förskola. 
• 2019-05-23 Eget förslag till beslut Upphandling av nattpatrull inom den kommunal 

hemtjänsten. 
• 2019-05-23 Eget förslag till beslut Upphandling av ramavtal för städtjänster i verk-

samhetslokaler. 
• 2019-06-19 Eget förslag till beslut Bidrag till föreningen Hökis Visrum i Hökarängen. 
• 2019-06-19 Eget förslag till beslut Utveckla planer för att bevara och stimulera den bi-

ologiska mångfalden vid skötseln av parker. 
• 2019-06-19 Eget förslag till beslut Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar. 
• 2019-06-19 Eget förslag till beslut Motion (V) om halvering av tomträttsavgälden för 

seniorbostäder. 
• 2019-08-29 Eget förslag till beslut Gym för seniorer i Aktivitetshuset Tuben i Farsta 

centrum. 
• 2019-08-29 Särskilt uttalande Brukarundersökning inom den kommunala förskolan i 

Farsta 2019. 
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• 2019-08-29 Särskilt uttalande Övergripande samverkansöverenskommelse mellan 
Stockholm stad och Polisregion Stockholm. 

• 2019-09-26 Särskilt uttalande Tertialrapport 2 2019. 
• 2019-09-26 Skrivelse Vilka blir konsekvenserna av att det saknas resurser för att klar 

en alltmer ansträngd barn- och ungdomsvård? 
• 2019-10-24 Eget förslag till beslut Näringslivspolicy för Stockholm stad. 
• 2019-10-24 Särskilt uttalande Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. 
• 2019-11-19 Eget förslag till beslut Möjligheternas Stockholm – Vision 2040. 
• 2019-11-19 Eget förslag till beslut Uppdatering av Stockholms stads program för upp-

handling och inköp. 
• 2019-11-19 Skrivelse Lägesrapport när det fäller ledsagning i Farsta stadsdelsområde. 
• 2019-12-19 Eget förslag till beslut Verksamhetsplan och budget 2020. 
• 2019-12-19 Eget förslag till beslut Förändringar inom Farsta fritid. 
• 2019-12-19 Särskilt uttalande Avveckling av Veckobo vård- och omsorgsboende. 
• 2019-12-19 Särskilt uttalande Brukarundersökning 2019 inom hemtjänst, vård- och 

omsorgsboende och dagverksamhet.  
• 2019-12-19 Särskilt uttalande Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023. 
• 2019-12-19 Eget förslag till beslut Motion S om en tillväxtstrategi för kulturskolan. 
• 2019-12-19 Eget förslag till beslut Detaljplan för område vid Karlsviks strand, del av 

fastigheten Farsta 2:1 m fl i stadsdelarna Farsta och Larsboda. 
• 2019-12-19 Eget förslag till beslut Detaljplan för fastigheten Burmanstorp 1 m fl – Te-

lestaden – i stadsdelarna Farsta och Larsboda. 
 
Press och media 
Vi har under året skickat in flera debattartiklar till lokalpressen. Ibland har de kommit in i sin 
helhet och ibland har underlaget lett till någon form av artikel. Det som har gjort mest genom-
slag är debatten om nedskärningarna inom Farsta fritid. Nedläggningar av parklekar och fri-
tidsgårdar. 
 

 
 
Avslutning 
Information om nämnden och förvaltningen finns på hemsidan https://start.stockholm/om-
stockholms-stad/politik-och-demokrati/namnder-och-bolagsstyrelser/ 
Titta gärna på dessa sidor om du vill veta mer. Ta kontakt med någon av oss i nämndens s-
grupp. 
 
 
Nämndgruppen föreslår för årsmöte krets Sydost att godkänna denna rapport. 
 
Kjell Backman Moa Sahlin  Karin Lekberg  
    
Daniel Harc   Carina Sundbäck Pelle Pettersson   
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Verksamhetsplan och budget för 2020 
(hela ärendet: https://edokmeetings.stockholm.se/committees/farsta-stadsdelsnamnd/mote-
2019-12-19 § 2 Verksamhetsplan och budget) 
 
Observera att denna verksamhetsplan och budget har beslutats av M, L, MP och C.  
 

Inledning  

Bakgrund  

Verksamhetsplanen för Farsta stadsdelsnämnd anger inriktningen på nämndens verksamhet 
under år 2020. Den utgår från kommunfullmäktiges budget med dess tre övergripande inrikt-
ningsmål, som konkretiserats till 12 mer avgränsade mål för stadsdelsnämndernas olika verk-
samhetsområden. Stadsdelsnämnden ska i sin planering ytterligare konkretisera kommun-
fullmäktiges mål genom att ta fram nämndmål som är specifika och mätbara genom indikato-
rer som kopplas till måluppfyllelse. Dessutom tar varje enhet fram enhetsspecifika mål och 
arbetssätt som ytterligare konkretiserar hur varje enskild enhet ska arbeta för att kommun-
fullmäktiges och nämndens mål ska nås.  

All verksamhetsplanering och uppföljning sker i stadens webbaserade system för ledning och 
styrning (ILS-webb), där även nämndens väsentlighets- och riskanalys med internkontrollplan 
utformas och följs upp. Verksamhetsplanen följer den disposition som anges i stadens anvis-
ningar, riktas till stadsdelsnämnden och tillställs kommunstyrelsen.  

Stadsdelsnämndens ansvarsområde  

Stadsdelsnämndernas ansvar omfattar bland annat kommunal förskoleverksamhet, äldre-
omsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, 
socialpsykiatri, kultur och fritid för barn och unga, ekonomiskt bistånd, arbetsmark-
nadsåtgärder, konsumentvägledning och stadsmiljö.  

Förvaltningsorganisation  

Stadsdelsdirektören har det övergripande ansvaret för all verksamhet, svarar inför stads-
delsnämnden och leder förvaltningen tillsammans med avdelningscheferna, som vardera an-
svarar för respektive verksamhetsområde.  
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Nämndens planerade verksamhet under 2020  

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla  

Förvaltningens stöd till att uppnå egen försörjning prioriterar grupper som står långt från ar-
betsmarknaden. Arbetet med nyanlända inriktas på snabb etablering i samhället.  

Förvaltningen ska utveckla tryggheten i stadsdelsområdet genom bred samverkan. Förvalt-
ningen ska bedriva socialt preventivt arbete, erbjuda föräldraskapsstöd och motverka sociala 
problem kring ungdomar i området genom uppsökande arbete. Förvaltningen ska arbeta med 
situationell prevention genom bland annat medborgardialoger, trygghetsinvesteringar och 
snabb hantering av inkomna synpunkter och klagomål kring platser som anses som otrygga.  

Inom förskolan fortsätter förvaltningen att utveckla temainriktade, utforskande arbetssätt och 
lärmiljöer som är trygga, hälsosamma och inkluderande för alla barn. Förskollärares undervis-
ning ska genom förbättrad dokumentation och reflektion kunna tydligt visa på barnens 
förändrade kunnande. För att främja barnens välbefinnande och hälsa ska förvaltningen skapa 
tydliga mål för uteverksamhet och rörelse i förskolan.  

För att tidigt identifiera barn i behov av särskilt stöd och att ge rätt stöd och anpassningar 
fortsätter förvaltningen att utveckla medarbetares kompetens genom bland annat Stödenhetens 
handledning av förskolepersonal.  

Barnrättsperspektivet ska utvecklas och den nya lagen om FNs barnkonvention implementeras 
genom en tydlig, samordnad process.  

Arbetet mot hemlöshet stärks genom ett särskilt uppdrag att förhindra vräkningar i hushåll där 
det finns barn. Förvaltningen ska öka antalet bostadskontrakt enligt Bostad först.  
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Förvaltningen ser över möjligheterna att använda olika former av anpassad välfärdsteknik för 
att främja bästa möjliga hälsa och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.  

Medarbetarnas kompetens kring risk för våldsutsatthet hos särskilt sårbara grupper ska 
säkerställas, liksom kunskap om rutiner och kontaktvägar när förekomst av våld identifierats.  

Inom äldreomsorgen ska förstärkt hemtjänst av särskild personal ge ett tryggt mottagande i 
hemmet vid den äldres hemgång från sjukhus. Edö vård- och omsorgsboende öppnar runt 
årsskiftet efter ombyggnation och modernisering.  

Förvaltningen ska arbeta för att minska känslan av ensamhet och isolering bland äldre, bland 
annat genom aktiviteter för att bryta social isolering och motivera till sociala kontakter.  

Strategin för god, hälsosam och klimatsmart mat samt Mat- och måltidspolicyn kommer att 
implementeras under året.  

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt  

Förvaltningen ska stödja vidareutvecklandet av attraktiva, välskötta och trygga lokala cent-
rum. Vi ska ge företagare tydlig information, lotsa rätt inom staden och vara lättillgängliga.  

Förvaltningen ska tillvarata de möjligheter som ges att påverka variationen av upplåtelsefor-
mer bevaka att områden blir funktionsblandade. Samverkan med exploateringskontoret och 
stadsbyggnadskontoret pågår kontinuerligt för att så gott som möjligt anpassa förskoleutbygg-
nadstakten till det faktiska behovet. Förvaltningen utarbetar i samarbete med övriga stadsdelar 
i sydost ett förslag till boendeplan för att klara vård och omsorgsbehovet enligt LSS och SoL.  

Förvaltningens fordon ska drivas med förnybara drivmedel. Vid tjänsteresor ska klimatsmarta  
val göras. Förvaltningens resepolicy ska revideras för att anpassas bättre till kraven på mins-
kade utsläpp av växthusgaser. Avfallshanteringen ska förbättras och inköp och förbrukning av 
engångsmaterial ska minska. Inköpet av mat och dagligvaror ska anpassas utifrån åtgång. 
Ekologiska livsmedel ska prioriteras vid inköp och för att minska måltidernas klimatpåverkan 
ska mer vegetarisk mat ska serveras. Förvaltningen ska sträva efter mer återbruk genom att 
bland annat använda Stocket.  

För att gynna den biologiska mångfalden prioriterar förvaltningen vid nya planteringar att 
odla nektarrika växter som lockar till sig pollinatörer. Möjligheten till stadsodling annonseras 
på förvaltningens hemsida och exempelvis i lokalpressen. Förvaltningen ska verka för effekti-
vare energianvändning inom alla verksamheter och satsa på energismart belysning.  

Förvaltningen ska erbjuda gemenskap och positiva upplevelser inom våra öppna mötesplatser. 
Mötesplatsen i Fagersjö och Tuben i Farsta centrum ska fortsätta att utvecklas. Alla boende 
och brukare inom våra verksamheter i egen regi får del av professionella kulturupplevelser 
och alla förskolebarn i våra verksamheter får delta i professionella teaterföreställningar årli-
gen. Förvaltningen ska särskilt uppmärksamma flickor, nyanlända, unga med funktions-
nedsättningar och hbtq-personer. Vi ska också hitta projekt och aktiviteter som innebär möten 
över generationsgränserna.  

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden  
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Förvaltningen ska arbeta för ökad effektivitet i nämndens verksamheter genom tydligt resul-
tat- och målgruppsfokus och strategisk uppföljning. Under 2020 kommer insatser att krävas 
inom ett flertal verksamheter för att nå en budget i balans och förvaltningens kärnuppdrag 
måste prioriteras. Inom äldreomsorgen har myndighetsutövningen höga insatsvolymer än vad 
budgeten medger och inom vård- och omsorgsboenden en överkapacitet av platser. Förvalt-
ningen har under 2019 höga kostnader avseende persontransporter inom omsorg om personer 
med funktionsnedsättning. Fritidsverksamheten uppvisar ett relativt stort underskott och till-
delad budget från kommunfullmäktige minskar ytterligare till 2020. Det kommande året kom-
mer även förskolan i Farsta att ha en budget som ställer krav på en hög kostnadsmedvetenhet 
och ett noggrant löpande uppföljningsarbete.  

Utifrån ovanstående utmaningar kommer arbetet med uppföljning och åtgärder för en budget i 
balans att skärpas, liksom stödet till förvaltningens chefer för att anpassa verksamheterna till 
aktuella ekonomiska förutsättningar.  

Förvaltningen ska genom utbildningsinsatser och hälsofrämjande arbete skapa en god arbets-
miljö och systematiskt förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron. Chefernas kompetens ska 
stärkas inom ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö.  

Förvaltningen ska höja kompetensen inom rekrytering samt främja möjligheten för personer 
med funktionsnedsättning att erbjudas arbete på alla nivåer i förvaltningen. Förvaltningen ska 
minska personalomsättningen inom de enheter som har hög personalomsättning genom bland 
annat fokus på god introduktion.  

Arbetet med handlingsplan för att förbättra arbetsmiljösituationen för socialsekreterare, 
biståndshandläggare, barnskötare och förskolelärare fortsätter och arbetet inleds även för legi-
timerad personal inom hälso- och sjukvård.  

Förvaltningen ska stärka sin förmåga att leda förändringsarbete, skapa en kultur som välkom-
nar nytänkande och utveckla arbetssätt för att ta emot förbättringsförslag och idéer. Persona-
len ska uppmuntras att lyfta idéer som kan öka kvaliteten för brukarna och effektivisera pro-
cesser.  

Samarbete med högskolor, universitet och studenter ska hjälpa oss i att hitta nya lösningar på 
befintliga utmaningar i arbetet. Vi ska också delta i utvecklings- och forskningsprojekt.  

KF:s inriktningsmål: 
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla  

Stadsdelsnämndens mål, planerade aktiviteter och förväntade resultat bidrar till kommun-
fullmäktiges inriktningsmål En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla bland 
annat genom att prioritera grupper som står långt från arbetsmarknaden för stöd till att uppnå 
egen försörjning, utveckla tryggheten i stadsdelsområdet genom samverkan, investeringar och 
preventionsarbete.  

Inom förskolan fortsätter förvaltningen att utveckla arbetssätt och lärmiljöer som är trygga, 
hälsosamma och inkluderande för alla barn och tidigt identifiera barn i behov av särskilt stöd 
och att ge rätt stöd och anpassningar. Barnrättsperspektivet ska utvecklas och den nya lagen 
om FNs barnkonvention implementeras.  
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Arbetet mot hemlöshet stärks. Förvaltningen ser över möjligheterna att använda olika former 
av anpassad välfärdsteknik för att främja delaktighet och hälsa hos personer med funktions-
nedsättning. Medarbetarnas kompetens kring våldsutsatthet hos särskilt sårbara grupper ska 
säkerställas.  

Inom äldreomsorgen ska förstärkt hemtjänst av särskild personal ge ett tryggt mottagande i 
hemmet vid den äldres hemgång från sjukhus. Förvaltningen ska arbeta för att minska känslan 
av ensamhet och isolering bland äldre och strategin för god, hälsosam och klimatsmart mat 
samt Mat- och måltidspolicyn kommer att implementeras under året.  

Edö vård- och omsorgsboende öppnar runt årsskiftet efter ombyggnation och modernisering  

KF:s mål för verksamhetsområdet: 
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och 
svenskkunskaper är kort  

Förvaltningen ska särskilt bistå nyanlända personer, långtidsarbetslösa kvinnor, personer med 
långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, unga som varken arbetar eller studerar och ungdo-
mar som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd utifrån den nya gymnasielagen att hitta vägar 
till egen försörjning.  

Stockholmsjobb nyttjas fullt ut i arbetet och förvaltningen arbetar med att matcha alla perso-
ner som står långt från den reguljära arbetsmarknaden.  

Arbetsmetoderna styrs och är anpassade utifrån såväl sociala som individuella förutsättningar 
och har ett jämställdhetsperspektiv, dock är den gemensamma nämnaren för samtliga metoder 
att de syftar till att ge hjälp till självhjälp, se till det friska och fokusera på att stödja personers 
egna förmågor och resurser.  

När det gäller nyanlända ska arbetet inriktas på att de snabbt etableras i samhället. Det handlar 
om samhällsvägledning i ett tidigt skede med fokus på språk, kursen ”föräldraskap i Sverige” 
och samarbete med arbetsförmedling och Jobbtorg för att snabbt komma ut i egen försörjning. 
Förvaltningen vägleder även nyanlända i bostadsfrågor och arbetar i samverkan med Stiftel-
sen Hotellhem i Stockholm (SHIS) för att lösa boendesituationen på lång sikt.  

De långtidsarbetslösa kvinnorna ska sökas upp, motiveras och få stöd av stadsdelsmammorna 
till att kontakta Jobbtorg. I samarbete med Jobbtorg upprättas därefter individuella planer in-
nehållande olika insatser som ska göra att målgruppen kommer in på eller närmar sig arbets-
marknaden.  

Förvaltningen arbetar aktivt med unga som har behov av ekonomiskt bistånd och där social-
tjänstens insatser kan öka deras möjligheter att hitta vägar till egen försörjning. Samarbetet 
med Jobbtorg Unga och arbetsförmedlingen är en viktig del i detta arbete.  

Skolungdomar 16-19 år erbjuds feriejobb under sommar-, höst- och vinterlov med tydliga ar-
betsuppgifter som förbereder dem inför arbetslivet. Fler feriejobb ska inriktas mot renhållning 
och skötsel av stadens parker och offentliga miljöer.  

Arbetet med att få fler personer att bli självförsörjande ska genomsyras av ett gott och re-
spektfullt bemötande, hög tillgänglighet och ett väl utvecklat förändringsarbete. Andra 
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funktioner inom förvaltningen, till exempel hyresrådgivare, bolots och samhällsvägledare, ar-
betar mer mobilt och uppsökande  

 

 
 
 
 
 
 


