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§1
Godkännande av dagordning och tid för justering
Beslut
Ordförande Johan Paccamonti (M) öppnade mötet. Dagordningen
godkändes.
Ordförande Johan Paccamonti (M) och vice ordförande Lillemor
Samuelsson (V) utsågs att justera protokollet. Protokollet
justeras fredag 26 november.
Mötet ajournerades för allmänhetens frågestund mellan kl. 18:3018:50. Fyra medborgare närvarade under den öppna frågestunden.
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§2
Medborgarförslag öppen laglig graffitivägg Annedal
BRO 2021/441

Beslut
Nämnden överlämnar förslaget till förvaltningen för besvarande.
Handlingar i ärendet
 580157 Medborgarförslag öppen laglig graffitivägg Annedal
 BRO 2021/441-3 §2 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Medborgarförslag öppen laglig graffitivägg
Annedal
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§3
Medborgarförslag förbättringar i lekparken Penningby
BRO 2021/456

Beslut
Nämnden överlämnar förslaget till förvaltningen för besvarande.
Handlingar i ärendet
 580156 Medborgarförslag Penningby
 BRO 2021/456-3 §3 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Medborgarförslag förbättringar i lekparken
Penningby
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§4
Medborgarförslag om välfärdsteknik och samlingslokaler
för pensionärsråden
BRO 2021/480

Beslut
Nämnden överlämnar förslaget till förvaltningen för besvarande.
Handlingar i ärendet
 580190 Medborgarförslag välfärdsteknik
 BRO 2021/480-3 §4 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Medborgarförslag om välfärdsteknik och
samlingslokaler för pensionärsråden
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Beslutsärenden
§5
Bromma stadsdelsnämnds sammanträdestider 2022
BRO 2021/439

Beslut
Bromma stadsdelsnämnd håller sitt första sammanträde 2022
måndag 3 januari klockan 9.00 för val av social delegation.
Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdestider för 2022,
samtliga torsdagar klockan 18.30:
27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 2 juni, 25 augusti, 29
september, 27 oktober, 24 november, 15 december.
Nämnden fastställer sammanträdestiderna för stadsdelsnämnden för
år 2022 i enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för
2022 med utgångspunkt från stadsledningskontorets (SLK) tidplan
för budget- och uppföljningsarbetet. Alla sammanträden, förutom
den 3 januari, är öppna för allmänheten och inleds kl. 18:30 med en
öppen frågestund för allmänheten. Sammanträdet måndagen den 3
januari börjar kl. 09:00 och äger rum i förvaltningshuset på
Köpsvängen 24. Övriga sammanträden äger rum i Alviks kulturhus,
Gustavslundsvägen 168 A. Samtliga sammanträdena är förlagt till
torsdagar förutom den 3 januari som är på en måndag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/439-1 (Godkänd - R 2) Bromma stadsdelsnämnds
sammanträdestider 2022
 BRO 2021/439-2 §5 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Bromma stadsdelsnämnds
sammanträdestider 2022
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§6
Sammanträdestider för social delegation 2022
BRO 2021/440

Beslut
Nämnden fastställer sammanträdestiderna för social delegation för
år 2022 i enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för
sociala delegationen 2022. Sammanträden föreslås äga rum på
torsdagar i konferensrum Brommasalen, Köpsvängen 24, medbörjan
kl 8.30.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/440-1 (Godkänd - R 1) Sammanträdestider för
social delegation 2022
 BRO 2021/440-2 §6 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Sammanträdestider för social delegation
2022
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§7
Ändring av lokala föreskrifter för att anlägga
hundrastgårdar inom Bromma stadsdelsnämnd
Hemställan till kommunfullmäktige
BRO 2021/430

Beslut
Bromma stadsdelsnämnd hemställer hos kommunfullmäktige att
ändra de lokala ordningsföreskrifterna så att de omfattar en ny
hundrastgård i Ålsten samt fyra redan anlagda hundrastgårdar i
Beckomberga, Blackeberg, Traneberg samt Ulvsunda
Industriområde.
Sammanfattning av ärendet
Stockholms allmänna lokala ordningsföreskrifter anger att hundar
ska hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden
där kommunen anordnat hundrastplatser. Dessa hundrastplatser
finns angivna på karta i föreskrifternas bilaga 9. Då deras placering
finns bestämda i Stockholms allmänna lokala ordningsföreskrifter
kan inte nya anläggas utan att dessa registreras i de lokala
ordningsföreskrifterna. Bromma stadsdelsförvaltning avser att
bygga en ny hundrastgård i Ålsten under 2021. Utöver den finns
fyra nya hundrastgårdar färdigställda i Beckomberga, Blackeberg,
Traneberg samt Ulvsunda Industriområde, men dessa har inte blivit
registrerade i de lokala ordningsföreskrifterna. Bromma
stadsdelsförvaltning hemställer därför till kommunfullmäktige att
lägga till dessa fem hundrastgårdar i bilaga 9 till de lokala
ordningsföreskrifterna.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/430-1 (Godkänd - R 1) Hemställan om nya
hundrastgårdar inom Bromma sdf 2021.
 BRO 2021/430-3 Hundrastgårdar HRG Bromma
 BRO 2021/430-2 Reviderade Hundrastområden HRO
Bromma
 BRO 2021/430-5.2 Kopia av §7 den 25 november 2021,
Bromma stadsdelsnämnd Ändring av lokala föreskrifter för
att anlägga hundrastgårdar inom Bromma stadsdelsnämnd
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Remisser
§8
Remiss Motion om att ersätta tillväxtmålen med
hållbarhetsmål, KS 2021/463
Motion från Feministiskt initiativ (Fi)
BRO 2021/426

Beslut
Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen om motionen om att ersätta
tillväxtmålen med hållbarhetsmål.
Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ (Fi) har i en motion föreslagit att staden ska
ersätta tillväxtmålen med hållbarhetsmål. Motionärerna beskriver
hur coronaåret 2020 ledde till en minskning i koldioxidutsläpp, men
kan också vidare konstatera att vi enligt forskare ändå har endast sju
år på oss att uppnå Parisavtalets 1,5 gradersmål. Motionärerna
menar att ekonomisk tillväxt inte historiskt sett varit förenligt med
hållbarhet och att den tekniska utvecklingen inte är nog för
attminska koldioxidutsläppen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/426-2 (Godkänd - R 1) Remiss Motion om att
ersätta tillväxtmålen med hållbarhetsmål
 BRO 2021/426-1.1 Motion om att ersätta tillväxtmålen med
hållbarhetsmål
 BRO 2021/426-4.2 Kopia av §8 den 25 november 2021,
Bromma stadsdelsnämnd Remiss Motion om att ersätta
tillväxtmålen med hållbarhetsmål, KS 2021/463
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§9
Motion om medborgarundersökning avseende arkitektur,
KS 2021/757
Motion av Peter Wallmark (SD).
BRO 2021/320

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut anför
därutöver följande:
Den grönblåa majoriteten i Stockholms stadshus har nyligen infört
en arkitekturpolicy för hela Stockholm. Med utgångspunkt i
människans behov och stadens identitet verkar arkitekturpolicyn för
att utvecklingen av Stockholm ska präglas av hållbarhet och
skönhet. Arkitekturpolicyn hör till en familj av dokument som
formulerar strategier för stadens gestaltning. Förutom
översiktsplanen och byggnadsordningen ingår andra fördjupningar i
form av vägledningar och riktlinjer. De anger tillsammans mål för
hur staden bör utvecklas och har som funktion att vägleda inför
olika beslut och ligga till grund för styrande dokument, som
program, detaljplaner och bygglov.
Policyn innehåller fördjupningar kring olika aspekter av arkitektur.
Utöver att redogöra för olika förhållningssätt till byggande och
stadsutveckling, ger den konkreta medskick och metoder. Den
kompletterar byggnadsordningen, som utgör ett kunskapsunderlag
där Stockholms karaktär och historiska framväxt beskrivs.
Genom de möjligheter till samråd som i dag finns tillsammans med
bland annat arkitekturpolicyn och andra vägledande styrdokument
menar de grönblåa partierna att vi under mandatperioden stärkt
stockholmarnas möjligheter att säkerställa att stadsbyggnadsprojekt
går i linje med områdens karaktär. Det var bland annat utifrån detta
som de grönblåa avstyrda tre byggprojekt som skulle byggt igen ett
par mycket populära grönområden i stadsdelen.
Sverigedemokraterna valde istället att rösta ja till att dessa
grönområden skulle byggas igen trots det kraftiga motståndet som
fanns från brommaborna. Sammantaget visar det att
Sverigedemokraterna inte verkar ta särskilt stor hänsyn till
exempelvis brommabornas preferenser när de fattar
stadsbyggandsbeslut.
Utifrån ovanstående anser vi att motionen bör avstyrkas.
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Sammanfattning av ärendet
Peter Wallmark (SD) har i en motion föreslagit att
stadsbyggnadskontoret ska ges i uppdrag att genomföra en bred
medborgarundersökning avseende stockholmarnas preferenser
gällande arkitektur. Bromma stadsdelsförvaltning menar att det idag
finns en ordning för medborgare att demokratiskt vara med, lämna
synpunkter och påverka arkitektur och gestaltad livsmiljö i
Stockholm. Hit hör allt från översiktsplanen till detaljplaner och
bygglovsprocessen. Dessutom bevakar Rådet till skydd för
Stockholms skönhet och Stadsmuseet denna typ av frågor.
Förvaltningen kan därför inte ställa sig bakom motionärens förslag.
Förslag till beslut
Johan Paccamonti m.fl. (M), Louise Minnhagen (L), Karl Persson
(MP) och Adam Rosberg (C) lämnade ett förslag till beslut som
Mario Moya (KD) instämde i genom ett likalydande
ersättaryttrande.
Förslag till beslut
Johan Heinonen m.fl. (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Förslag till beslut
Ismo Pato (SD) lämnade ett förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att
nämnden ställde sig bakom förslaget från (M), (L), (MP) och (C).
(se beslut ovan)
Reservation
Johan Heinonen m.fl (S) och Lillemor Samuelsson m.fl (V)
reserverade sig till förmån för förvaltningens förslag till beslut.
Reservation
Ismo Pato (SD) reserverade sig till förmån för eget förslag till
beslut:
"Att nämnden tillstyrker motionen och i övrigt anföra följande:
Syftet är att få en bild av vilka olika sorters arkitektoniska lösningar
som medborgarna föredrar och vilken sorts arkitektur som är
mindre uppskattad. Materialet ska användas som underlag och
inspiration för politisk beslutsfattare, byggherrar, arkitekter och
planerare."
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Handlingar i ärendet
 BRO 2021/320-2 (Godkänd - R 1) Motion om
medborgarundersökning om arkitektur
 BRO 2021/320-1.1 Motion om medborgarundersökning om
arkitektur
 BRO 2021/320-4.2 Kopia av §9 den 25 november 2021,
Bromma stadsdelsnämnd Motion om
medborgarundersökning avseende arkitektur, KS 2021/757
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Anmälningsärenden
§ 10
Ekonomisk månadsrapport
BRO 2021/21

Beslut
Nämnden lägger ärendet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/21-15 (Godkänd - R 1) Månadsrapport för
november
 BRO 2021/21-13.1 Nyckeltal och verksamhetsmått 2021 tom
september
 BRO 2021/21-16 §10 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Ekonomisk månadsrapport
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§ 11
Redovisning av medborgarundersökning 2021
BRO 2021/471

Beslut
Nämnden lägger redovisningen av medborgarundersökningen 2021
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under maj till augusti genomfördes årets medborgarundersökning.
Senast medborgarundersökningen genomfördes var 2019. Förra året
ställdes den in på grund av pandemin. Undersökningens resultat för
Bromma visar på en positiv utveckling gällande nöjdhet med
stadsmiljön och upplevelsen av trygghet. Bromma har ett högre
resultat än staden totalt för samtliga frågor som berör stadsmiljö,
trafikmiljö och trygghet. Resultatet för frågor kopplat till kultur
gällande möjlighet till att ta del av och utöva kultur har sjunkit i
Bromma liksom i staden som helhet. Förvaltningens största
utvecklingsområde handlar om att nå ut till brommborna med
information. Information om verksamheter och satsningar inom
stadsdelsområdet och information om möjligheten att påverka och
vara delaktig i utvecklingen av stadsdelsområdet. Resultatet visar
att förvaltningen behöver förbättra kommunikationen och dialogen
med brommaborna. Genom en förbättrad kommunikation och
dialog med målet att öka brommabornas delaktighet kan även
upplevelsen av trygghet och nöjdhet med stadsmiljön öka. Arbetet
med trygghetsfrågor och stadsmiljö fortsätter enligt plan. De
satsningar som genomförts under de senaste åren förmodas ha
bidragit till brommabornas upplevelse av ökad trygghet och ökad
nöjdhet med stadsmiljön.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/471-1 (Godkänd - R 1) Redovisning av
medborgarundersökningen 2021
 BRO 2021/471-3 Bortfallsanalys Medborgarundersökning
2021
 BRO 2021/471-2 Bromma -Stockholms-stadmedborgarundersokning 2021
 BRO 2021/471-4 §11 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Redovisning av medborgarundersökning
2021
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§ 12
Anmälningsärende – inkomna rapporter och beslut enligt
Lex Sarah, SoF och ÄO
BRO 2021/14

Beslut
Nämnden tar del av redovisningen och lägger ärendet till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna lex Sarah-rapporter från verksamheter i
egen regi och information om rapporter från verksamheter som
drivs i enskild regi samt beslut enligt lex Sarah tagna under
perioden 2021-10-06 – 2021-11-03.
Handlingar i ärendet
 578739 (Godkänd - R 1) TJUT anmälningsärende - inkomna
rapporter och beslut enligt lex Sarah 2021-11-25
 580603 Bilaga 2021-11-25 Beslut
 BRO 2021/14-26 §12 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Anmälningsärende - inkomna rapporter och
beslut enligt Lex Sarah, SoF och ÄO
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§ 13
Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor
BRO 2021/9

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 586644 Protokoll 2021-11-16
 BRO 2021/9-21 §13 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor
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§ 14
Förvaltningsgruppens protokoll
BRO 2021/8

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/8-19 (Signerad) Protokoll - Förvaltningsgruppen
nr 14 2021-11-18
 BRO 2021/8-20 §14 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Förvaltningsgruppens protokoll
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§ 15
Protokoll från Pensionärsrådet
BRO 2021/5

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 586751 Protokoll Pensionärsråd BRO 211115
 BRO 2021/5-25 §15 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Protokoll från Pensionärsrådet
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§ 16
Svar på medborgarförslag om utegym i Blackeberg
BRO 2021/357

Beslut
Nämnden lägger svaret till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 523144 mbf utegym Blackeberg
 BRO 2021/357-6 §16 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Svar på medborgarförslag om utegym i
Blackeberg
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§ 17
Borttagen på grund av personuppgifter.
BRO 2021/2

Handlingar i ärendet
 576160 Anmälan av delegationsbeslut
 583504 Bilaga 1 (Godkänd - R 1) Anmälan om ändring av
delegat
 583505 Bilaga 2 Delegationsordning del 3
 BRO 2021/2-14 §17 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Anmälan av delegationsbeslut
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§ 18
Inkomna rapporter och protokoll 2021 - Förteckning till
nämndens sammanträden.
BRO 2021/13

Beslut
Nämnden lägger ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisades i en pärm på sammanträdet
Handlingar i ärendet
 588258 Inkomna rapporter och protokoll 2021 - Förteckning
till nämndens sammanträden
 BRO 2021/13-11 §18 den 25 november 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Inkomna rapporter och protokoll 2021 Förteckning till nämndens sammanträden.
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§ 19
Nämndens och förvaltningens frågor
Beslut
Skrivelse
Johan Paccamonti m.fl (M), Louise Minnhagen(L), Karl Persson
(MP), Adam Rosberg (C), Mario Moya (KD), Johan Heinonen m.fl
(S), Lillemor Samuelsson m.fl (V) och Ismo Pato (SD) lade en
skrivelse om lokalerna i Alviks kulturhus.
Beslut
Nämden beslutade att överlämna skrivelsen till Fastighetskontoret.
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Sekretessärenden
§ 20
Protokoll social delegation
Beslut
Nämnden lägger protokollen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från 11, 16 och 23 november 2021.
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§ 21
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2021/478
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