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§ 11 Medborgarförslag –
kolonilotter nära hyreshusen

fler

Monica Lövström m.fl. (S)

Särskilt uttalande
Socialdemokraterna instämmer i förvaltningens förslag. Det är mycket positivt att intresset för
odling växer men i dagsläget är det svårt att skapa nya koloniområden och odlingslotter i nära
anknytning till hyreshusen i stadsdelen, utan att inkräkta på andra viktiga funktioner för
innevånarna eller utrymmet för vilda djur och växter.
Vi vill dock lyfta att det vore önskvärt om förvaltningen vid nybyggnation undersökte
möjligheterna att i anslutning till hyreslägenheter skapa möjligheter att odla för hyresgästerna,
i lite större skala än enstaka pallkragar och utan att för den delen kräva lika stora ytor som
odlingslotter.
Det vore också bra om det fanns lättillgänglig information om alla möjligheter att odla, både
på förvaltningens hemsida och på exempelvis biblioteken.
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§ 12. Pulkabacke
Monica Lövström m.fl. (S)

Förslag till beslut
-

att förvaltningen får i uppdrag att se över hur föreslagna pulkabacke kan
anpassas till en fungerande pulkabacke.

Det förslag till pulkabacke som avses i medborgarförslaget används redan idag för detta ändamål.
Backen är dock något igenväxt och smal men skulle kunna gå att utvecklas till en säker, trygg och fin
pulkabacke för området kring Fogdevägen, Riksrådsvägen och Bergsrådsvägen i Bagarmossen.
Varje vinter kommer frågor på sociala medier från medborgare i stadsdelen om var områdets
pulkabackar finns, pulkabacken vid Fogdevägen i Bagarmossen skulle kunna vara ett tillskott till den
listan.
Vi föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över hur backen kan anpassas till en fungerade
pulkabacke, troligen krävs enbart slyröjning och att ett par gupp fylls igen. Även säkerheten för
pulkaåkande barn och andra kan behöva ses över i den föreslagna backen.

Skarpnäck stadsdelsnämnd
2021-11-25
Ärende 13
Starta fritidsbank/bytesbank
Dnr.
Tina Kratz m. fl. (V)
Särskilt uttalande
Vi i Vänsterpartiet tycker det här är ett mycket bra förslag både ur ett rättvise- och
miljöperspektiv. Därför är det också positivt att Skarpnäcks stadsdel kunde erbjuda detta
redan under förra vintern. Vi ser dock gärna att förvaltningen undersöker om det är möjligt att
utöka utbudet av fritidsutrustning, exempelvis snowboard och rullskridskor. Samt att se om
det är möjligt att eventuellt upprätta fler fritidsbibliotek.
Vi vill verka för att alla barn i vår stadsdel ska ha samma möjligheter till en bra och värdefull
fritid. Därför har vi motionerat om att alla ytterstadsdelar ska ha minst ett, vad vi valt att kalla,
fritidsbibliotek. Grundtanken med ett fritidsbibliotek är att många kan använda samma
utrustning. Förutom att det skapar mer jämlika möjligheter till idrott så är det också ett
klimatvänligt alternativ. Intresset för återbruk växer och möjligheten att låna utrustning
hjälper till att jämna ut skillnader mellan barn och unga med olika möjligheter i Stockholm.
Något vi alla vinner på!
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§ 14. Varför snåla när det finns
pengar.
Monica Lövström m.fl. (S)

Särskilt uttalande
Varför snåla när det finns pengar?

Vi tackar för förvaltningens svar och välkomnar satsningarna på extra
kompetensutvecklingsinsatser, personalsociala åtgärder och upprustning av lokaler och
utemiljöer.
Vi uppskattar förvaltningens engagemang för digitala trygghetsvandringar på nätet och delar
även förvaltningens åsikt att de bör ske i samarbete med polisen.
Däremot anser vi att Skarpnäck mycket väl kan starta pilotprojekt för yngre feriearbetare. Ett
pilotprojekt har möjligheter att pröva något nytt, inte redan vedertaget, för att undersöka och
utveckla till exempel versksamhetsformer så som feriejobb. Att som ung få möjlighet till
feriejobb skapar kontakter, referenser och inkomster. Det kan ge ungdomar nya perspektiv
och möjligheter att ta ansvar.
Socialdemokraterna anser att en god hushållning med stadens och stadsdelens resurser är
en självklarhet men det finns inget självändamål med att stadsdelen ska gå med överskott,
om inte överskottet kan reserveras till stadsdelens verksamheter. Det finns ingen anledning
att skicka tillbaka pengarna till Stadshuset och en eventuell framtida skattesänkning när det
finns behov av satsningar i vår egen stadsdel idag.
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Ärende 16
Förslag till reviderad
framkomlighetsstrategi
Dnr.
Tina Kratz m. fl. (V)
Särskilt uttalande
Vi instämmer i stort med förvaltningens synpunkter på förslaget till reviderad
framkomlighetsstrategi, men vill lägga till några synpunkter. För att konkurrera med bilismen
och öka kollektivtrafikens andel måste busstrafikens framkomlighet kraftigt prioriteras och
förstärkas. Framkomlighet för alla kräver att prioriteringar görs, ett exempel på det som vi vill
lyfta fram är att snöröjning görs utifrån ett jämställt perspektiv och prioriterar gång-, cykeloch kollektivtrafikanters framkomlighet framför bilisterna. Det är även viktigt att skötseln av
gaturummet fungerar väl och de senaste åren har visat problemen med upphandling av
exempelvis snöröjning. Vetenskapen pekar entydigt på stora svängningar i väder under
kommande år och staden bör ha en snöröjning i egen regi. Det kommer att kräva initiala
investeringskostnader men kommer på sikt att bespara oss kostsamma granskningar och
rättsprocesser.
Vi vill även peka på en plats där framkomligheten tyvärr har försämrats ur ett
framkomlighetsperspektiv. Förtätningen i Kärrtorps centrum, i området runt Besqab-huset,
har medfört att trottoarerna är alldeles för smala och det är minimalt med utrymme och sikt
för cyklisterna. Det är ett tydligt exempel på behovet av en genomtänkt strategi för att skapa
bästa möjliga framkomlighet i en växande stad, och att den efterföljs så långt det är möjligt.
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§16
Kontorsremiss
framkomlighetsstrategi

–

reviderad

Monica Lövström m.fl. (S)

Särskilt uttalande
Socialdemokraterna instämmer i förvaltningens förslag men vill också skicka med följande till
trafikkontoret:
Socialdemokraterna menar att det är viktigt att små eldrivna fordon för mikromobilitet integreras
inte bara på ett sånt sätt att de inte blir ett hinder för oskyddade trafikanter, som personer med
funktionsnedsättning, utan också att fordonens ägare bär sin del av kostnaden för utnyttjandet av
vägnät och gatumark. Någon typ av upplåtelseavgift för att andra än privatpersoner parkerar fordon
på stadens mark är lämpligt, med tanke på att allt annat kommersiellt utnyttjande av stadens mark är
avgiftsbelagd. Det är också viktigt att det införs regelverk som bidrar till att det stora antalet
trafikolyckor orsakade av dessa fordon minskar.
Vi konstaterade redan i vårt svar på stadens cykelplan att elsparkcyklarna kan vara ett komplement
till exempelvis sedvanlig cykeltrafik. Men då måste det bli mycket mer ordning och reda på
hanteringen av dem och elsparkcykelföretagen!
Socialdemokraterna menar att det är beklagligt att stora delar av stadens kollektivtrafik fortfarande
inte är särskilt tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Det finns alltför många exempel på
hissar och rulltrappor, samt displayer och inspelade meddelanden för angivelse av nästa
hållplats/station, som är ur funktion för länge. Inte heller fungerar alltid ramperna på bussarna och
linjekartorna är inte tillgängligt formgivna. Detta är allvarliga problem. Särskilt som det ofta är
personer som inte har samma möjligheter som andra att gå eller cykla till olika resmål. Vi menar att
det är av stor betydelse att kollektivtrafiken är trygg, välfungerande och anpassad även till behoven
hos personer med funktionsnedsättning.
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§ 23 Inkomna skrivelser från
nämndens ledamöter
Monica Lövström m.fl. (S)
Cykling utan ålder
”Cykling utan ålder” är ett danskt koncept som innebär att man på en särskild elcykel har
plats för två passagerare framtill och en cyklande person bakom styret. Med en sådan cykel
kan cykelturer erbjudas äldre i Skarpnäck som får uppleva det härliga med att färdas på cykel.
Det är också ett bra sätt att komma ut i friska luften och kanske återuppleva platser som man
inte besökt på länge. Flera kommuner erbjuder sådana cykelturer för äldre och det är mycket
uppskattat.
Vi föreslår att förvaltningen får i uppdrag
Att undersöka möjligheten att införa cykling enligt konceptet ovan för äldre på Hemmet för
Gamla och/eller på stadsdelens mötesplatser för äldre.
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Carl Svensson (SD)
Julian Kroon (SD)

SKRIVELSE
Finns det en tystnadskultur i stadsdelens förvaltning och/eller nämnd ?
Nyligen släpptes en rapport (FINNS DET EN TYSTNADSKULTUR I GÖTEBORG STAD? Av Anna Ekström)
som granskat om det existerar en tystnadskultur bland anställda i Göteborgs stad som är kopplad till
kriminella strukturer. Resultatet visade att det finns en tystnadskultur som hämmar personalens
arbete och som har en negativ påverkan på arbetsmiljön.
Enligt ett uttalande från SKR existerar samma typ av problematik inom flera verksamhetsområden i
Sverige vilket väcker frågor om situationen i vår egen stadsdelsförvaltning och dess anknutna
nämnd.
Vi önskar därför att förvaltningen svara på följande frågor:
•

Relaterat till den verklighet som rapporten för Göteborgs stad beskriver - hur är situationen
för de anställda i stadsdelens förvaltningar?

•

Finns det exempel på där anställda utsatts för hot eller otillbörlig påverkan i sin
tjänsteutövning?

•

Finns det etablerade rutiner/program för att hantera/motverka eventuella hot och försök till
otillbörlig påverkan?

•

Hur uppfattar förvaltningen att nämnden agerar i frågor om uppdagad
kriminalitet hänfört till ovanstående beskriven problematik, i stadsdelen?

•

Har förvaltningen några specifika önskemål som nämnden bör och kan agera på?

