
Ett Farsta för alla! 
 
I Farsta Stadsdelsområde är vi idag cirka 58 000 invånare och beräknas ha 
omkring 65 000 invånare om fem år. 
 
Vänsterpartiet vill att Farsta ska vara en stadsdel där invånarna är nöjda med 
välfärden, har väl fungerande allmänna kommunikationer och är delaktiga i 
utformningen av sin stadsdel. Farsta ska vara en jämlik stadsdel för alla, en 
stadsdel där alla får samma möjligheter oavsett plånbokens storlek.  
 
Här nedan är några av våra lokala politiska mål vi kommer att arbeta för i Farsta 
Stadsdelsnämnd under den kommande mandatperioden. Så rösta på 
Vänsterpartiet i valet den 9 september 2018.  
 
Ett Farsta för alla barn och alla barnfamiljer 
Vänsterpartiet kommer att arbeta vidare för att bygga flera förskolor samt 
utveckla förskolan. Vi vill anställa mer personal och minska barngruppernas 
storlek. Vi vill också att personalen ska ha möjlighet att vidareutbilda sig till 
barnskötare och förskolelärare på arbetstid och fasa ut allmänna 
visstidsanställningar. Behovet av utbildad arbetskraft är stort i förskolan och 
antalet pedagoger per barngrupp måste öka. 
 
Vi vill utveckla familjecentralen i Farsta så att öppen förskola och socialtjänst från 
stadsdelen finns och arbetar tillsammans med landstingets BVC och 
barnmorskemottagning under samma tak. Detta för att erbjuda familjer ett 
sammanhållet stöd under småbarnsåren och förebygga ohälsa och utsatthet.  
 
Vi vill att alla barn ska ha tillgång till en bra kommunal förskola och skola nära 
hemmet. Vänsterpartiet vill också att pengarna i skolan ska gå till undervisning 
och till eleverna, inte till vinstintresse. Fritidsverksamheten i skolan behöver mer 
personal, då det är en viktig meningsfull verksamhet för våra barn. 
 
Ett Farsta för alla med bra kommunikationer  
Vänsterpartiet kommer arbeta för en ny T-baneuppgång i Farsta Strand som ska 
ge en direkt väderskyddad förbindelse till pendeln. Även övriga T-banestationer 
behöver utvecklas när fler bostäder byggs och samtliga entréer ska vara öppna 
när tunnelbanan går. Vi vill ha utökad busstrafik på samtliga linjer, men främst för 
Fagersjö. Det behövs även en utbyggd och sammanhållen närtrafik med så 
kallade servicelinjer i hela Farsta, så att även de äldre som bor i Sköndal och 
Fagersjö lättare kan komma till T-bana och service.  
 
Det är landstinget som har ansvar för sjukvård och kollektivtrafik. Därför kommer 
Vänsterpartiet i Farsta även arbeta aktivt för att nuvarande majoritet i 



landstinget, högeralliansen och SD, ersätts av ny majoritet efter valet. I 
landstinget kommer Vänsterpartiet arbeta för att alla dyra avtal med privata 
bolag successivt ersätts av sjukvård och kollektivtrafik i egen regi med bra 
arbetsvillkor för samtlig personal. 
 
Ett Farsta för alla med trygg trafikmiljö 
Vi vill bygga en gång- och cykelbro över Magelungsvägen och järnvägen för att 
koppla samman Hökarängen och Fagersjö på ett trafiksäkert sätt. Vi vill också 
fortsätta att rusta upp gång- och cykelvägarna i hela stadsdelen och samtidigt 
göra dem mer säkra vid förskolor och skolor. Snöröjning, sandsopning och 
underhåll av gångbanor och gator har inte fungerat tillfredställande under senare 
år och behöver styras lokalt. När nuvarande avtal löper ut måste vi därför bygga 
upp lokala kommunala resurser med lokalkännedom för att sköta underhållet.  
 
Ett Farsta för alla med lokal kultur och fritid  
Vänsterpartiet vill bygga ett riktigt kulturhus i Farsta, men redan nu förstärka 
kultur- och fritidssamarbetet mellan aktivitetshuset Tuben, Biblioteket, Fanfaren, 
skolorna och föreningslivet. Vi vill fortsätta att utveckla möjligheterna till en aktiv 
fritid oavsett årstid. Möjligheterna till skid- och skridskoåkning som idag finns på 
Drevviken och Magelungen och i Ågesta ska kompletteras med lokala spolade 
skridskobanor och skidspår där vi i samverkan med föreningslivet kan erbjuda 
skridsko- och skidskolor. 
 
Vi vill även fortsätta samarbetet med föreningslivet med cykelskolor för barn och 
vuxna. Vi vill också att alla barn erbjuds gratis simskola, föräldrarnas inkomst ska 
inte avgöra om barn får lära sig simma eller inte. Vid Magelungen och Drevviken 
kan stadsdelen tillsammans med föreningar skapa möjligheter för utlåning av 
roddbåtar och kanoter. Alla ska ha möjlighet till en aktiv fritid genom att 
tillgängligheten förbättras och fler rullstolsramper byggs. Vänsterpartiet vill 
också anlägga en badplats i Fagersjö i anslutning till parken Måsen.  
 
Fritidsgården i Gubbängen behöver flyttas mer centralt, gärna till de lokaler som 
blir lediga när biblioteket flyttar över gatan. I ett snabbt växande Sköndal ser vi 
gärna en ny fritidsgård i någon av de gamla lokalerna inne på Stora 
Sköndalsområdet. Vi vill fortsätta att rusta upp våra parklekar 
(Nybygget/Flygplansparken i Gubbängen är ett bra exempel på hur det kan bli). I 
samband med nybyggnationer och utveckling av våra parker bör vi också 
fortsätta att plantera fruktträd och bärbuskar istället för meningslösa 
prydnadsbuskar. Våra parker ska vara stimulerande fruktträdgårdar för alla. 
 
Vi behöver dessutom rekrytera mer personal till fritidsgårdar och parklekar. 
Därför vill vi utveckla schemaläggningen så att vi kan erbjuda flera heltidstjänster 
med bra arbetstids- och lönevillkor. 



 
Ett Farsta för alla äldre  
Vänsterpartiet kommer fortsätta att arbeta för nya äldreboenden samtidigt som 
vi renoverar och rustar upp Edö i Farsta Strand och Postiljonen i Svedmyra. 
Samma höga kvalitets- och arbetsmiljökrav ska självklart ställas på alla som 
tillhandahåller dessa tjänster och bostäder. Vi vill fortsätta att utveckla 
äldreomsorgen med förkortad arbetstid för hemtjänstpersonal, fria arbetskläder 
och kompetensutveckling. I dag har kan äldre själva bestämma över en del av 
sina hemtjänsttimmar, dessa timmar vill vi utöka. Vi vill ge alla äldre möjlighet att 
själva bestämma utformningen av sina hemtjänsttimmar och minska antalet 
aktörer. Äldre ska kunna ha en aktiv fritid även med en låg pension, därför vill vi 
införa gratis entréer på stadens simhallar. 
 
Parallellt med detta fortsätter vi att arbeta för att underlätta för äldre att byta 
bostad internt inom de allmännyttiga bostadsföretagen. Många äldre som bor i 
trevåningshus utan hiss vill gärna bo kvar i sitt närområde men slippa trapporna. 
De ska erbjudas möjligheter till internbyten och flyttstöd.  
 
Ett Farsta för alla med trygg omsorg 
Farsta är en av de stadsdelar som mest arbetat för att skapa fler LSS-boenden 
för invånare med särskilda behov. Vänsterpartiet vill fortsätta att satsa på 
omsorg för personer med funktionsnedsättning så att alla kan få möjlighet till en 
aktiv och mer jämlik tillvaro. Vi vill även fortsätta förstärka den individ- och 
familjeomsorg, däribland socialpsykiatrin, som står för viktiga förebyggande 
insatser. En del i det arbetet är att skapa flera heltidstjänster med bra 
anställnings- och utvecklingsvillkor för personalen. 
 
Ett Farsta för alla med bevarade sjöar och naturområden 
Bevara Majroskogen och Fagersjöskogen samt stränderna runt sjöarna 
Magelungen och Drevviken samt miljön längs Forsån. Utveckla Gubbängsfältet 
till en öppen yta för olika bollsporter såsom handboll, rugby och fotboll. Vi 
behöver grönytor för motion, idrott, picknick, naturupplevelser och en fortsatt 
allemansrätt längs våra sjöar och vattendrag. 
 
Ett Farsta för alla med hyresrätter som har rimlig hyra 
Snart börjar det byggas nya bostäder i Fagersjö samt i Sköndal och samtidigt 
fortsätter byggandet av bostäder i centrala Farsta, Larsboda samt Farsta Strand. 
Majoriteten av dessa måste vara hyresrätter med rimliga hyror som vanliga 
löntagare ha råd att bo i. Planeringen måste ske med så kallad ”omvänd 
planprocess” så att de omkringboende får medverka och påverka de kommande 
bostadsområdenas utformning. 
 
 



Ett Farsta för alla med utvecklad lokaldemokrati  
Vänsterpartiet vill att flera stadsdelar ska få möjlighet att demokratiskt 
bestämma över lokala frågor via medborgarbudgetar och lokala omröstningar 
såsom det hittills genomförts i Fagersjö två gånger. Genom att flera invånare får 
möjlighet att själva bestämma hur stadsdelens pengar ska användas, blir de 
lokala behoven mera styrande och fler invånare mera delaktiga i att forma sin 
framtid tillsammans med andra. Detta är ett av Vänsterpartiets svar på den sd-
stödda Allianspolitik som vill sälja ut det allmänna till privata vinstintressen 
oavsett om det handlar om bostäder eller välfärdsverksamheter 
 
Vi kommer därför arbeta under kommande mandatperiod för att utveckla den 
lokala demokratin inom hela stadsdelsområdet. Ett nästa steg i Fagersjö blir att 
utveckla nuvarande mötesplats Fagersjö till ett lokalt Folkets Hus med en lokal 
styrelse med representanter för invånarna och det lokala föreningslivet. På 
motsvarande sätt kommer vi öppna upp för lokala initiativ i samtliga stadsdelar 
där det finns intresse för deltagande lokaldemokrati i anslutning till aktuella 
lokala frågor, såsom upprustning av parker, lokalisering av nya förskolor med 
mera.   
 
Ett Farsta för alla med fler arbetsplatser och företag  
Vi vill med dessa och andra förslag skapa ett mer jämlikt och attraktivt Farsta 
med väl utbyggd välfärd och livskvalitet för alla. En väl fungerande stadsdel där 
de lokala styrkorna tas tillvara och kommunikationer, vård, omsorg, fritid och 
kultur fungerar och samverkar blir även attraktivare för etablering av offentlig 
verksamhet, nyföretagande och flera företag.  
 
Alla vi som bor här eller är på väg att flytta hit kan därigenom få en större lokal 
arbetsmarknad och inte behöva arbetspendla långt. Det finns redan idag en stor 
lokal arbetsmarknad inom främst handel samt privat och samhällelig service, 
främst i centrala Farsta men även i de lokala mindre centrumbildningarna. 
 
Idag finns större företagsområden i Norra Sköndal och i Larsboda, men även 
Telestaden erbjuder goda möjligheter för nya företagsetableringar. För att stärka 
Farstas lokala arbetsmarknad och företagande kommer Vänsterpartiet arbeta 
för att Stockholms kommunfullmäktige utser Farsta Stadsdelsnämnd till en 
pilotstadsdel med ett lokalt etablerings- och näringslivskontor.  
 
Ett tryggt Farsta för alla  
Dagens Farsta består av stadsdelarna Svedmyra, Tallkrogen, Gubbängen, 
Hökarängen, Sköndal, Fagersjö, Farsta, Larsboda samt Farsta Strand. Till 
stadsdelsområdet hör även Farstanäset, vårt vackra naturområde på 
Magelungens östra sida. 
 



I flera undersökningar som gjorts uttrycker de flesta att de känner sig trygga i 
sina stadsdelar. Det finns önskemål om bättre belysning på offentliga platser och 
i tunnlar samt röjning av vildvuxna buskage längs gång- och cykelvägar. Ett 
arbete som redan pågår och kommer att fortsätta om Vänsterpartiet ingår i 
majoriteten i Farsta Stadsdelsnämnd efter valet 2018.  
 
Trots detta återkommer allianspartierna gång efter gång och talar om växande 
otrygghet trots att Farsta Stadsdelsnämnd har utvecklat flera olika 
förebyggande verksamheter i samverkan med andra myndigheter, förvaltningar, 
fastighetsägare samt föreningar.  Alliansen vill istället satsa stora summor på 
privatiserad så kallad trygghet med flera väktare utan att tala om vilka 
verksamheter de vill lägga ned. 
 
Vänsterpartiets alternativ till nedskärningar i välfärden är en fortsatt satsning på 
en förebyggande verksamhet och insatser som börjar redan i förskolan, 
fortsätter via våra skolor, fritidsgårdar, parklekar, lokalt idrotts- och föreningsliv, 
socialsekreterarna i socialtjänsten, fältassistenter och så vidare – kort sagt vår 
gemensamma lokala välfärd. Detta ger oss ett tryggt Farsta för alla idag och i 
framtiden.  
 
Ett Farsta för alla 
Vänsterpartiet har lett Farsta Stadsdelsnämnd sedan förra valet (2014). Vi har 
arbetat hårt för att förändra och förbättra alla områdena. Det var massor av saker 
som högeralliansen under sina åtta år hade misskött, så mycket energi har tyvärr 
gått åt till att ”städa upp” och ställa till rätta efter åren av borgerligt styre.  
Om du vill se en fortsättning på detta arbete för rättvisa, för jämlikhet och för ett 
bättre samhälle för alla – då hoppas vi att du vill ge Vänsterpartiet förlängt 
förtroende i Farsta Stadsdel i höstens val.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänsterpartiet Farsta 


