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§ 6 Medborgarundersökningen 2017
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av stadens
medborgarundersökning 2017.
2. Nämnden ansöker om medel ur trygghetsfonden.
Farstabor och besökare ska uppleva Farstas offentliga miljöer som trygga och säkra. För
det krävs fysiska investeringar. Därför har staden centralt inrättat en trygghetsfond på
200 miljoner som stadens nämnder och styrelser kan söka för att göra stadsmiljöåtgärder
som förebygger brott och bidrar till ökad trygghet, säkerhet och trivsel. Det kan
exempelvis handla om bättre belysning, kameror, hinder, pollare för att förstärka den
fysiska tryggheten. Stockholm och Farsta bygger idag bostäder i en takt som överskrider
miljonprogramsåren, nu ska vi också ta viktiga steg gör att bygga bort otrygghet i det
offentliga rummet.
Enligt Medborgarundersökningen för Farsta stadsdel är andel nöjda kvinnor klart lägre
jämfört med männen inom bland annat följande områden:
- I den stadsdel där jag bor känner jag mig trygg när jag går ensam hem på kvällen.
- I den stadsdel där jag bor känner jag mig trygg i parker och grönområden.
- I den stadsdel där jag bor avstår jag ofta från att gå ut på torg, parker och gångvägar
efter mörkrets inbrott för att de känns otrygga/osäkra.
- I den stadsdel där jag bor är jag nöjd med belysningen.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att med bland annat medborgarundersökningen
som grund söka medel ur trygghetsfonden för att i samverkan med andra förvaltningar
genomföra stadsmiljöåtgärder som förebygger brott och bidrar till ökad trygghet,
säkerhet och trivsel i Farsta stadsdelsområde.
Ärendet
Årets medborgarundersökning har liksom tidigare år skickats ut till ett slumpmässigt urval
av boende fördelat över stadens 14 stadsdelsområden. Svarsfrekvensen har för staden totalt
ökat till 47 procent från 45 procent år 2016. Andelen nöjda har generellt sjunkit något i
staden, framför allt inom områdena renhållning, nedskräpning och snöröjning.
Farsta följer i stort den något sjunkande trenden men visar exempelvis att en större andel än
snittet är nöjda med rent och städat i stadsdelen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2017-11-28.
Dnr 1.6-709/2017
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Bäck (V), Kjell Backman m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP)
yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag
– se punkt 2 vid BESLUT ovan.
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Lars Jilmstad m fl (M) och Peter Öberg (L) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens
förslag. I detta instämde Lars Hultkvist (KD) med ett ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förslag från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Lars Jilmstad m fl (M) och Peter Öberg (L) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Lars
Hultkvist (KD) med ett ersättaryttrande.
Reservation
Lars Jilmstad m fl (M) och Peter Öberg (L)
Till förmån för förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande / ersättaryttrande
Lars Jilmstad m fl (M) och Peter Öberg (L) / Lars Hultkvist (KD)
Resultatet av medborgarundersökningen väcker tankar och ger en stor oro över Farstas
utveckling under rödgrön ledning.
Här ser vi resultatet av att ha en politisk ledning som inte är närvarande och aktiv i
grundläggande frågor. Odling i pallkragar, nötbärande träd och en ensidig satsning på ett
halvdant demokratiprojekt i Fagersjö ger inte ett tryggt och framgångsrikt Farsta.
På område efter område ser vi misslyckanden och stagnation.
Tyngdpunkt Farsta har majoriteten prioriterat bort.
Näringslivet i Farsta går tillbaka och möjliga satsningar som ett livsmedelscentrum i Farsta
har velats bort.
Förtroendet från näringslivet för stadens hantering av näringslivsfrågor sjunker som en sten.
Under rödgrönt styre har Stockholm tappat 100 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimatet.
Centrumtillväxten får inte erforderliga tillstånd och är gravt försenat.
Telestadens utveckling står still genom fumlig rödgrön hantering.
Upplevelsen av Farstas förskolor är näst sämst i staden.
Som det enda landet i Europa ökar vi vårt koldioxidutsläpp under en rödGRÖN ledning till
nackdel för världen och Farsta.
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Våra mest utsatta medborgare i behov av LSS sätts åt sidan i sparbeting med en följd av stort
mänskligt lidande.
Staden och Farsta behöver en politisk ledning som tar tag i grundläggande frågor och ser till
att samhället utvecklas för allas bästa.
På alla områden ser vi bedrövligt dåliga resultat med risk för stagnation, högre otrygghet och
en ytterligare försämrad gemensam välfärd.
Vi har sammanställt detaljer ur medborgarundersökningen och tror att brist på politiska
idéer, styrning och framförallt vilja att ta i de svåra frågorna leder till det undermåliga
resultatet.
Medborgarundersökning utförda av Stockholms Stad 2017 utkom november
Brukarundersökning – jämförelser mellan stadsdelar i Stockholm











Genomgående bättre svarsfrekvens än tidigare i Farsta
Ca 70% av kvinnorna avstår ofta från att gå ut efter mörkrets inbrott
Ca 50% av kvinnorna är trygga när det går hem ensamma på kvällen
40+% tycker att sandning och snöröjning fungerar dåligt
Snöröjning, städning, återvinningsstation, där är ca 50% nöjda och ca 60% är nöjda
med klottersanering
Snöröjningen i Farsta ses som ett återkommande problem
Sedan 2011 har det blivit alltfler personer som är störda av klotter
Generellt färre i Farsta som är trygga när de går hem ensamma på kvällen sedan
2011
2014/2015 /2016 ökat antal som ofta avstår från att gå ut på torg, parker och
gångvägar efter mörkrets inbrott
Generellt sett är farstaborna mindre trygga än stockholmarna totalt.

Specifikt






Andelen % som under de senaste 12 månaderna varit utsatta för att någon med avsikt
slog/sparkade eller blev utsatt för någon annan typ av fysiskt våld, som ledde till
synliga märken skador eller smärta. För 2017 ligger
Spånga/Tensta/Norrmalm/Östermalm Farsta och Skärholmen på samma höga nivå
Utsatthet för hot
o Farsta ligger på samma nivå som hela staden och högre än Skarpnäck och
Enskede/Årsta/Vantör
Har du själv under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för rån genom hot & våld
o Farsta på samma nivå som staden och högre än Skarpnäck och EÅV
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Sexuella trakasserier
o Här ligger Farsta högre än staden och på samma nivå som
Hässelby/Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och
Hägersten/liljeholmen, endast Skarpnäck ligger högre
Påträngande tiggeri
o Upplevelse av påträngande tiggeri har ökat markant mellan 2011 och 2017
ORO FÖR ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT
o Har ökat markant i Farsta och ligger över stadens siffra och på samma nivå
som Bromma och Skärholmen och överträffas endast av Rinkeby/Kista,
Spånga/Tensta och Hässelby/Vällingby
Oro för att närstående ska utsättas för brott
o Farsta ligger över hela stadens siffra. Endast Rinkeby/Kista, Spånga/Tensta,
Hässelby/Vällingby och Skärholmen har en högre siffra än Farstas
Oro för våld eller överfall i den offentliga miljön
o Farsta ligger över hela staden. Endast Rinkeby/Kista, Spånga/Tensta,
Hässelby/Vällingby och Skärholmen har en högre siffra än Farstas

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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