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§1
Mötets öppnande
Ordförande Bo Arklesten (M) öppnar mötet och hälsar alla
välkomna.
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§2
Protokollsjusterare och tid för justering
Ordförande Bo Arkelsten (M) och vice ordförande Lisa Carlsson
(S) kommer att justera protokollet digitalt den 20 december 2019 kl
12.00.
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§3
Godkännande av dagordning
 Enhetschef på ekonomiskt bistånd Lisa Wallin
gratuleras till utmärkelsen kvalitetsutmärkelsen


Genomgång av verksamhetsplan och budget 2020

 Öppen frågestund
På den öppna frågestunden behandlades följande ämnen:
 Fördelning av platser till äldreboenden i Hässelby Vällingby
 Skatepark
 Utegym i Lövsta
 Modulhusen i Hässelby Strand
 Liviagården
 Parkleken Hässelängen
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Medborgarförslag
§4
Medborgarförslag om samverkansgrupp mellan
myndigheterna för skateboardsparker i HässelbyVällingby.
Svar på medborgarförslag, dnr H-V 2019/606.
HV 2019/606

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
medborgarförslaget.

2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar
medborgarförslaget till idrottsnämnden för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om bättre
möjligheter till skateboardutövning i Västerort. I förslaget hänvisas
till en ojämn fördelning avseende lokaliseringen av stadens
skateparker. Förslagsställaren har därför under ett antal år kontaktat
stadsdelsförvaltningarna i Västerort och argumenterat för
iordningsställande av fler skateparker, men anser inte att detta har
medfört önskvärt resultat. För att råda bot på denna snedfördelning
föreslås bättre samverkan mellan olika instanser och aktörer.
Förslagsställaren närvarar och talar för sitt medborgarförslag.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 230604 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om
samverkansgrupp mellan myndigheter för skateboardsparker
i Hässelby-Vällingby.
 HV 2019/606-1 Medborgarförslag om samverkansgrupp
mellan myndigheterna för skateboardsparker i HässelbyVällingby
 HV 2019/606-3 Medborgarförslag om samverkansgrupp för
skateboardsparker - nämndversion
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§5
Medborgarförslag om utomhusgym inom parkleken
Gulsippan.
Svar på medborgarförslag, dnr H-V 2019/630.
HV 2019/630

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om
iordningsställande av ett utomhusgym inom parkleken Gulsippan i
Hässelby. Ett utomhusgym gör det enkelt och lättillgängligt att träna
men det är också betydelsefullt om fler vuxna beblandar sig med de
ungdomar som gärna hänger i Gulsippans parklek.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 230605 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om utomhusgym
inom parkleken Gulsippan.
 HV 2019/630-2 Medborgarförslag utegym nämndversion
 HV 2019/630-1 Medborgarförslag om utegym

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2019
Sida 9 (37)
2019-12-19

§6
Medborgarförslag om lekpark på Nälstaängarna.
Svar på medborgarförslag, dnr H-V 2019/647.
HV 2019/647

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om
iordningsställande av en lekpark, temapark, parklek eller annan
liknande aktivitet på den del av Nälstaängarna som gränsar mot
Vinstavägen. Förslagsställaren är övertygad om att ett större
lekområde på den här delen av ängarna skulle gynna både
närområdet och stadsdelen i stort.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 230606 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om lekpark på
Nälstaängarna.
 222708 Nämndversion - medborgarförslag
 HV 2019/647-1 Medborgarförslag om lekapark på den delen
av Nälstaängarna som gränsar till Vinstavägen
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Beslutsärenden
§7
Månadsrapport november 2019 - ekonomi och
verksamhet
HV 2019/732

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
månadsrapport november 2019.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och
resultatdispositioner. De åtgärder som beslutades i
verksamhetsplanen följs och ger effekt. Jämfört med föregående
månad är prognosen per programområde i stort sett oförändrad. Den
största utmaningen att uppnå budget i balans finns vid beställarsidan
inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, samt
inom äldreomsorgens utförarenheter. Djupare analyser och mer
utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och
verksamhetsberättelse.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 231813 (Godkänd - R 1) Månadsrapport November 2019
ekonomi och verksamhet
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§8
Förlängning av avtal gällande driften av Starbogårdens
dagverksamhet
HV 2019/711

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att förlänga
befintligt avtal med Bräcke diakoni för driften av Starbogårdens
dagverksamhet till och med den 1 oktober 2022
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd uppdrar åt
stadsdelsdirektören att förlänga aktuellt avtal
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 tecknades avtal med Bräcke diakoni för driften av
Starbogårdens dagverksamhet. Avtalet löper ut den 1 oktober 2020
och kan då förlängas två gånger med två år per gång.
Överenskommelse om förlängning ska göras skriftligen senast nio
månader före avtalstidens utgång.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 234383 (Godkänd - R 3) Förlängning av avtal gällande
driften av Starbogårdens dagverksamhet
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§9
Samverkan med Syriska föreningen i Stockholm kring
integration av nyanlända
HV 2019/709

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknas
med Syriska föreningen i Stockholm.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektören i
uppdrag att teckna avtalet.
Sammanfattning av ärendet
Syriska föreningen i Stockholm grundades år 1977 för att på bästa
sätt integrera de syriska invandrarna i det svenska samhället.
Föreningen har över 700 medlemmar och har sitt säte i HässelbyVällingby stadsdelsområde. Syriska föreningen i Stockholm har
mångårig erfarenhet av att arbetat med integrationsprojekt riktat till
personer från olika arabisktalande länder och föreningen består av
medlemmar och volontärer som själva har invandrarbakgrund.
Förvaltningen har under 2019 startat en integrationssatsning i syfte
att vidareutveckla etableringsinsatser och erbjuda ett socialt stöd till
nyanlända under etableringstiden. Integrationssatsningen tar
inspiration från Kanadas etableringsmodell där organisationer och
personer som själva invandrat till landet ska ha en central roll i
integrationsarbetet. Förvaltningen bedömer därför att ett samarbete
med Syriska Föreningen i Stockholm bidrar till att stärka och
påskynda nyanländas etablering i samhället. Förvaltningen föreslår
att stadsdelsnämnden godkänner att ett överenskommelse med IOP
tecknas med Syriska föreningen i Stockholm i enlighet med stadens
riktlinjer för IOP.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 236223 (Godkänd - R 5) Idéburet offentligt partnerskap
(IOP) med Syriska Föreningen i Stockholm kring integration
av nyanlända
 225857 Ansökan § 37 Arenor för integration HässelbyVällingby
 226082 Överenskommelse IOP med Syriska föreningen i
Stockholm
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§ 10
Verksamhetsplan 2020 för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
HV 2019/755

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd
(stadsdelsnämnden) fastställer verksamhetsplan för år 2020
enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter enligt bilaga.
3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om
222,1 mnkr i omslutningsförändringar.
4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering om 0,5 mnkr avseende medel för
genomförande av åtgärder i enlighet med målet om en giftfri
förskola.
5. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering om 2,3 mnkr avseende medel för
introduktionsförskola.
6. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering om 5,4 mnkr avseende medel för
aktivitetscentra.
7. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering om 3,0 mnkr avseende medel för Tryggt
mottagande i hemmet.
8. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering om 2,0 mnkr avseende medel för skötsel av
Grimsta naturreservat och Kyrkhamn.
9. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering om 1,9 mnkr avseende medel för
trygghetsskapande åtgärder.
10. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering om 2,7 mnkr för avveckling av lokaler och
tomgångshyror/förlorade hyresintäkter avseende
avvecklingen av Skolörtens vård- och omsorgsboende.
11. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel
för kompetensutveckling om 3,9 mnkr.
12. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplan 2020 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Vice ordförande Lisa Carlsson (S) med flera lämnade
följande särskilda uttalande:
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag
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2. Att därutöver anföra
Övergripande synpunkter
Den föreslagna verksamhetsplanen för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd är ett resultat av den budget som
kommunfullmäktige antagit där den grönblå majoriteten valt
skattesänkningar framför en väl fungerande välfärd. Att den
majoriteten valt att sänka skatten om 16 öre i Stockholm innebär
29,5 miljoner kronor mindre till välfärden i Hässelby-Vällingby
2020. Detta försämrar våra möjligheter att utveckla vår
gemensamma välfärd och riskerar istället att dra ner på
ambitionerna gällande utvecklingen av äldreomsorgen, förskolan
och vår stads- och parkmiljö.
När bara lönekostnaderna inom stadens pedagogiska verksamheter
de senaste åren ökat med 3-5 % och det varit en uttalad ambition att
höja attraktiviteten för exempelvis förskollärar- och barnskötaryrket
väljer nu kommunfullmäktiges högermajoritet att lägga en budget
för förskolan, som i princip inte innebär någon uppräkning av
schablonen. Denna höjs förvisso med 0,9 % men samtidigt höjs
personalkostnaderna i form av det så kallade
personalförsäkringstillägget med 1 %. Resultatet blir en förskola
som ska klara pris- och löneökningar utan något som helst utrymme
för det. Förskolechefer tvingas nu administrera besparingar i stället
för kunskap och pedagogisk verksamhet. Denna historiskt låga
satsning på förskolan kommer att leda till sämre personaltäthet och
större barngrupper. Det blir en verksamhet som i grunden mindre
tar hänsyn till barns behov och gör verksamheten mindre attraktiv
för de som vi vill ska jobba i verksamheten. Vi socialdemokrater
föreslog en budget som skulle ha anslagit 205 miljoner kronor mer
till förskolan i Stockholm stad.
Även äldreomsorgens verksamhet präglas av vägvalet att behålla
skattesänkningen från 2019 framför att höja kvaliteten i
äldreomsorgen. Ett effektiviseringskrav på 87 miljoner kronor
kommer resultera i att stadsdelsnämnderna kommer tvingas till en
alltmer restriktiv biståndsbedömning. Tvärtemot vad som utlovats
från den styrande majoriteten kommer det nu alltså att bli svårare att
få en biståndsbedömd insats. I det socialdemokratiska
budgetalternativet var anslagstilldelningen till SDN äldreomsorg
130 miljoner kronor högre än det som beslutades av den borgerliga
fullmäktigemajoriteten.
I en stad där allt fler känner sig otrygga borde staden prioritera det
förebyggande arbetet. Polisens uppmaning till staden är tydlig – ge
skolan bra förutsättningar att jobba förebyggande! Det möts i årets
budget med en historiskt låg uppräkning av skolpengen med 0,9 % det vill säga även där en nollbudget när det höjda PF-tillägget
betalts. Det är inte svårt att se att skolorna kommer välja bort det
som inte är lagreglerat och att mycket av de förebyggande
insatserna kommer att komma an på stadsdelsnämnderna. Det är i
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det sammanhanget värt att notera att förra årets neddragning på
barn, kultur och fritid om 66 miljoner kronor nu utökas med
ytterligare 11 miljoner i sparkrav. Och det i ett läge när stadsdelar
redan planerar för stängda fritidsgårdar och parklekar och
anställningsstopp för fältassistenter. I det socialdemokratiska
budgetalternativet investerades 50 miljoner kronor mer på barn,
kultur och fritid samt individ- och familjeomsorg. Det ger
möjligheter att jobba förebyggande. Samtidigt är det angeläget att
skolan ges bra förutsättningar och därför reserverades drygt 320
miljoner kronor utöver majoritetens förslag till skol- och
fritidsverksamheter under utbildningsnämnden.
En av de största enskilda satsningar, som kommunfullmäktige har
gjort på stadsdelsnämnderna, är att öka anslagen till ekonomiskt
bistånd. Samtidigt begränsas ambitionerna för stadens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att föra stockholmare från arbete
och utbildning till passivt bidragsbehov är i sig fel, men det innebär
också en ökad belastning på stadsdelarnas verksamheter. När
jobbtorgen har otillräckliga förutsättningar drabbar det individ- och
familjeomsorgen och handläggningen av ekonomiskt bistånd.
Det är med andra ord med otillräckliga förutsättningar som
stadsdelsnämnderna går in i 2020. Vi socialdemokrater har högre
ambitioner. Vi vill fortsätta arbetet för att Stockholm ska vara en
stad för alla. En stad som håller samman med höga ambitioner för
ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet. Det är möjligt –
men inte om man väljer skattesänkningar före välfärden. Vi
beklagar detta vägval och noterar att om socialdemokraternas
budgetförslag vunnit kommunfullmäktiges gehör hade HässelbyVällingbys SDN fått 29,5 miljoner kronor mer för välfärden i vår
stadsdel.
Parklekarna och fritidsgårdarna är viktiga för att ge barn och
ungdomar en bättre, säkrare och mer givande fritid med
meningsfulla aktiviteter. I nuläget har fritidsgårdarna i HässelbyVällingby inte öppet varje dag. I stället turas våra tre fritidsgårdar
om att ha öppet två dagar i veckan. Vidare har två parklekar i
området stängt, nämligen Stråket i Hässelby Strand och Ripvidet i
Kälvesta. Dessutom har vi parkleken Hässelängen, som samlar
många barn och ungdomar men riskerar att läggas ned. När våra
barn och ungdomar i Hässelby-Vällingby inte plockas upp av olika
meningsfulla verksamheter riskerar ungdomen och stadsdelen
negativa följder. För de unga uppstår en rastlöshet, som kan leda till
dåliga vägval och in i kriminalitet, och för stadsdelen ökar
otryggheten, något vi inte har råd med i Hässelby-Vällingby!
Utförsäljningen av Vällingby centrum
Till det allra mest negativa, som den blå-gröna majoriteten beslutat,
hör den planerade utförsäljningen av Vällingby centrum. Man har
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gjort en beräkning av värdet på fastigheterna i centrum, men inte
presenterat någon konsekvens- eller riskanalys av vad en försäljning
har för konsekvenser för stadsdelen. Erfarenheterna från andra
centrumanläggningar, som sålts till fastighetsspekulanter, visar
tydligt att hyreshöjningarna tvingar bort aktörer inom kultur- och
fritidslivet liksom social verksamhet. Även många butiker kommer
att flytta eller avsluta verksamheten. Hela området förslummas,
vilket medför social oro och ökad kriminalitet. Dessutom har
majoriteten aviserat en prislapp på två miljarder när centrumet har
renoverats för tre miljarder. Det tyder på att majoriteten behöver få
in snabba pengar och det blir på bekostnad av invånarnas trygghet
och samhällsservice i vår stadsdel. Inte heller har majoriteten varit
tydlig med detta under valrörelsen och inte heller har
stadsdelsnämnden fått komma till tals i en remissrunda om vad vi
tycker om en försäljning av Vällingby centrum. Det kan tolkas som
att majoriteten smyger in sina planer och vill att de går obemärkt
förbi, vilket ogillas av socialdemokraterna. Att man står upp för sina
politiska mål och kommunicerar dessa tydligt är det det minsta man
kan kräva av sina politiker.
Träfflokalen Kompassen
Träfflokalen Kompassen spelar en viktig roll för psykiskt
funktionshindrade i Vällingby. Nu minskar den styrande majoriteten
bemanningen i träfflokalen, vilket sänker kvaliteten i verksamheten.
I träfflokalen kan de besökande äta lunch (i många fall deras enda
måltid) och bryta sin isolering genom att träffa andra. Personalen är
en trygg faktor för besökande, som de kan samtala med om små och
stora saker, ibland det allra viktigaste. Kompassen ordnar utflykter,
julavslutningar, luciakaffe, midsommarlunch och liknande. De
flesta av besökarna bor mycket isolerade och träfflokalen är den
enda kontakt de har med samhället. Flera av besökarna är äldre och
har svårt att skapa nya kontakter. Det hör också till bilden att man
med en psykisk funktionsnedsättning ofta har en gles kontakt med
sin familj och lever i stor ensamhet.
Samhället ska inte svika de psykiskt svaga genom att sänka
kvaliteten i träfflokalen Kompassen, som den borgerliga majoriteten
nu gör genom att minska personalen, vilket leder till
- mindre tid för besökarna
- minskning av öppettiderna
- ökad stress för personalen
När socialdemokraterna var i majoritet stoppade vi den planerade
nedläggningen av Kompassen och öppnade en träfflokal för yngre
besökare i Hässelby. När de borgerliga fick makten stängdes
lokalen i Hässelby. Nu är det dags igen.
Vi socialdemokrater tar hand om alla, som behöver stöd för ett
självständigt liv och vi vill solidariskt integrera alla människor i vårt
samhälle.
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Nedskärningarna inom socialtjänsten
Den omfattande sociala nedrustning, som de borgerliga partierna
och miljöpartiet genomför i Stockholm, har också drabbat
socialtjänsten i Hässelby-Vällingby, som föreslagits minska med 17
tjänster. Detta har medfört ökad risk för stress för de redan
belastade anställda. Akademiker-förbundet SSR har därför lämnat
in en 6:6a-anmälan mot arbetsgivaren. Att ha en god arbetsmiljö
anser socialdemokraterna är en prioriterad fråga även för att uppnå
en god kvaliteten i arbetet.
Efter flera år med hög arbetsbelastning, då förvaltningen tvingats
anlita konsulter för att utföra arbetsuppgifter, ”löser” den nuvarande
majoriteten problemen med att skära ner personalstyrkan. Det är
oansvarigt och helt oacceptabelt.
Istället för att satsa på unga som är i riskzonen att hamna i
kriminalitet prioriterar majoriteten att spara pengar. Den politiken
leder till ökad utslagning och mera gängkriminalitet. Majoritetens
argumentation om att ”öka tryggheten” visar sig därmed vara tomt
men fint prat.

Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med fler reserverade
sig mot beslutet enligt följande:
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att avslå förslaget till budget och verksamhetsplan 2020
- att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med ett
förslag till verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets
reservation i kommunfullmäktige.
Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Majoritetens budgetförslag
Den blågröna majoriteten har i sin budget för Stockholms stad valt
att fortsätta med sänkt kommunalskatt med 16 öre, vilket även för
2020 ger en skattesats om 17:74 konor, för övrigt samma skattesats
som SD har i sin budget för Stockholm. Det motsvarar ett bortfall
av skatteintäkter på 400 miljoner i kronor även år 2020.
Skattesänkningar, kommande privatiseringar av välfärdstjänster,
försäljningar av stadens tillgångar samt ombildningen av
allmännyttans hyreslägenheter dränerar den offentliga ekonomin när
invånarnas gemensamma tillgångar i princip förskingras. Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning får av den blågröna majoriteten inte
en höjning som motsvarar ökade löne- och lokalkostnader, övriga
kostnadsökningar samt de nyliberala effektiviseringskraven som
egentligen är besparingskrav. Av nedanstående tabell framgår
skillnaden mellan den blågröna majoritetens och Vänsterpartiets
förslag till verksamhetsplan och budget för 2020.
Vänsterpartiets budgetförslag
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Vänsterpartiet föreslår en skattesats om 18:04 kronor vilket 2019
var en skattehöjning med 14 öre. Totalt anslår Vänsterpartiet 22,1
miljarder kronor till de 14 Stadsdelsnämnderna, vilket är 617,5
miljoner kronor mer än vad de blågröna partierna, Moderaterna,
Miljöpartiet, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna avsätter i
sin budget. Då vi prioriterar de sju ytterstadsdelarna så ger det
Hässelby-Vällingby Stadsdel ytterligare 56,1 miljoner kronor mer
jämfört med de blågröna partiernas budget.
Individ och familjeomsorg
Inom detta område så satsar vi på att stärka socialtjänsten, inklusive
förstärkning av ungdomsmottagningar, sociala insatsgrupper (SIG)
och särskilt kvalificerade kontaktpersoner. Vi fortsätter arbetet med
handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggare. Det
innebär bland annat bibehållna mentorer och administrativt stöd.
Vi höjer även schablonen för socialpsykiatri, boende med särskild
service, stödboende, boendestöd och sysselsättning samt stärker
anhörigstödet vid kriminalitet, missbruk samt psykisk ohälsa.
Inom denna verksamhet är det främst socialpsykiatrin som drabbas
hårt av effektiviseringar som egentligen är nedskärningar. Redan
under 2019 har bristen på tillräckliga resurser, främst personal varit
tydlig och för 2020 kommer verksamheten ännu en gång
hårdbantas. Det drabbar en utsatt grupp av medmänniskor och vi
ifrågasätter kraftigt den människosyn som uttrycks genom
nedskärningarna.
Inom individ och familjeomsorg bedrivs en viktig förebyggande och
trygghetsskapande verksamhet som riktar sig till alla barn,
ungdomar och familjer, men som nu tyvärr kommer att fortsätta
åsidosättas ännu ett år.
Stadsmiljö
Inga generella effektiviseringar samt en mindre förstärkning av
medlen för parkskötsel. På sikt skall parkskötseln såväl som
snöröjning m.m. utföras i egen regi med egen personal och
utrustning. Fortsatt satsning på trygghet genom bland annat bättre
belysning av offentlig miljö i samverkan med trafiknämnden.
Förskoleverksamhet
Inga generella effektiviseringar samt en höjd schablon om 4
procent, vilket är 3,1 procent mer än de blågröna partiernas 0,9
procent. Vi anslår också medel för introduktionsförskolor som ska
bedrivas i samverkan med utbildningsnämnden samt socialtjänst.
Då de blågröna partierna inte ens vill räkna upp anslaget med vad
som krävs för täcka kostnadsutvecklingen, så kommer våra
kommunala förskolor inte kunna anställa tillräckligt med
förskolelärare och barnskötare, men det kommer även bli sämre
arbetsvillkor för köks- och lokalvårdspersonal när det fattas pengar.
Detta kan i sin tur leda till större barngrupper vilket gör det svårare
för våra medarbetare att bedriva den pedagogiska verksamhet de
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kan och vill göra. Slutresultatet blir otrygga barn och föräldrar samt
en utarbetad och i slutändan en sjukskriven personal.
Äldreomsorg
Inga generella effektiviseringar på utförarsidan samt generösare
biståndsbedömning. Den kommunala hemtjänsten ska vara utförare
för de som avstår från att välja. Vidare höjer vi anslagen till
hemtjänst, avlösning och ledsagning, dagverksamhet med 3,5
procent, vilket är 1 procent mer än de blågröna partiernas budget.
Vi anslår även mera till tryggt mottagande samt till utveckling och
etablering av aktivitetscenter.
De kommer att bli färre hemtjänsttimmar som kommer att kunna
beviljas då de blågröna partierna inte avsatt tillräckligt med resurser
för hemtjänsten. Vi bedömer att det är en stor risk att samma
biståndsbedömda insatser kommer utföras hos de äldre, men med en
väsentligt krympt tidsram. Exempelvis att de insatser som tidigare
gjorts under 45 minuter ska utföras på 30 minuter. Detta leder i sin
tur till en hårdare belastning på vår personal vilket kan leda till
arbetsmiljöproblem och sjukskrivningar, men även att de äldre inte
kommer att få alla de insatser som behövs för att tiden helt enkelt
inte räcker till.
Omsorg om funktionshindrade
Inga generella effektiviseringar. Vi ökar även anslaget till hemtjänst
och ledsagning för funktionshindrade med 3,5 procent, vilket är 1
procent mer än de blågröna partiernas budget. Vi höjer även
schablonen för vuxen- och barnboende, daglig verksamhet,
korttidshem och korttidstillsyn med 3 procent vilket är 1,6 procent
mer än de blågröna partiernas budget. Färre ledsagartimmar. Även
detta drabbar en utsatt grupp medmänniskor som har behov av
omsorgsinsatser för sitt dagliga liv och vi ifrågasätter även här
kraftigt den människosyn som uttrycks genom nedskärningarna.
Barn, kultur och fritid
Inga generella effektiviseringar. Vi vill istället satsa på
medborgarkontor och samhällsvägledning. Vi vill återuppta arbetet
med medborgar budgetar enligt den metod som utvecklats av SKR,
Sveriges Kommuner och Regioner.
Vi vill fortsätta att satsa på en fritid för alla i våra stadsdelsområden
med ett förstärkt trygghetspaket som innehåller en satsning på
parklekarna, de öppna förskolorna och fritidsgårdarna samt flera
fältassistenter. Vi avvisar alla förslag om att lägga ned eller kraftigt
minska dessa verksamheter.
Då verksamhetsområdet barn, kultur och fritid är en frivillig
verksamhet som inte regleras i olika lagar och föreskrifter så
drabbas samtliga verksamheter av brutala besparingar och
kortsiktiga nedskärningar. Den blågröna majoriteten struntar
fullständigt i den betydelse som dessa verksamheter har i det
förebyggande arbetet för att förstärka tryggheten i vår stadsdel.
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Nedskärningen inom detta område kommer också betyda att det blir
mindre resurser för den program- och kulturverksamhet som främst
riktas till föräldralediga föräldrar, förskolor samt våra seniora
invånare.
Arbetsmarknad
Inom detta område kan den blågröna majoritetens politik
sammanfattas med att det blir färre feriearbeten för våra ungdomar
samt inga resurser för att stimulera ett ökat företagande och flera
arbetstillfällen inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.
Inga generella effektiviseringar, däremot flera feriejobb i egen regi
och i samverkan med andra förvaltningar och stadens bolag.
Feriejobben är en viktig förutsättning för många unga att få sina
första arbetslivserfarenheter och ska därför öka. Uppsökande arbete
och tillgänglighet ska känneteckna stadens arbetsmarknadsåtgärder.
Särskilt prioriterade grupper är sysslolösa ungdomar, personer med
funktionsnedsättning och nyanlända, då vi vet att de är grupper som
har det svårast att komma in på arbetsmarknaden. Insatserna ska
vara individuellt anpassade.
Ekonomiskt bistånd
Vänsterpartiet satsar på kompensatoriska insatser med 1000 kr/barn
och år för barn vars föräldrar har försörjningsstöd.
Stadsdelsnämnden ska också ha en beredskap för att söka ytterligare
anslag ur den centrala medelsreserven då kommande lågkonjunktur
kan komma att leda till avskedanden och så kallad hyvling av
arbetstider som kan komma att hårdast drabba ensamstående
föräldrar. Men även invånare med låg a-kasseersättning samt låg
ersättning från sjukförsäkringen kommer att drabbas om det blir en
längre lågkonjunktur med nuvarande
majoritetsförhållanden i riksdagen när det gäller behovet av en
förändrad finans- och skattepolitik från regeringen.
Så drabbar de blågrönas partiernas budget välfärden och tryggheten
i Hässelby-Vällingby.
Den latinska sentensen ”Esse non videre” – att verka men inte synas
– brukar ibland tillskrivas en svensk finansdynasti som utvecklats
från att vara dominerande inom den tidigare industrikapitalismen till
att bli en stor lättrörlig och kortsiktig aktör bland nutidens så
kallade riskkapitalister. Själva begreppet riskkapital är egentligen
ganska missvisande då det främst är andras kapital, i detta fall
invånarnas inbetalda kommunalskatt som riskeras samtidigt som de
privata vinsterna säkras. Främst sker detta i Stockholm via
privatisering av tidigare gemensamt ägda och drivna
välfärdstjänster som de blågröna partierna gärna överlämnar till
olika företag ägda av diverse riskkapitalbolag.
Den nuvarande majoritetens politik kännetecknas i vår stadsdel av –
"att inte verka och inte så gärna synas”. Detta då den lokala
blågröna majoriteten förvandlats till ett slags transportkompani som

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2019
Sida 22 (37)
2019-12-19

lojalt genomför de nedskärningsbeslut som fattats centralt av
nuvarande blågröna majoritet. Men som inte så gärna vill möta vare
sig de invånare som drabbas av nedläggningar samt nedskärningar
eller besvara frågvisa lokaljournalisters och oppositionspartiers
frågor.
Raserad välfärd en del av systemskiftet
De blågröna nedskärningarna inom alla verksamhetsområden i
Hässelby-Vällingby Stadsdelsområde är brutala men tyvärr inte
förvånande. Detta då fyra av de dessa partier har olika
programdokument som på kort och lång sikt förespråkar ett
nyliberalt systemskifte för alla former av välfärd. Målet är att
privatisera allt såsom sjukvård, barn- och äldreomsorg, fritid och
kultur o.s.v.
Istället ska all välfärd vara varor på en kommersiell marknad och
den enskilde invånaren ska via avgifter och privata försäkringar
köpa sig sin välfärd av olika företag. Den som vill lära sig hur detta
otrygga och egoistiska samhälle ska växa fram kan ta del av de
rapporter som Svenskt Näringslivs tankesmedja Timbro publicerat.
Att en sådan utveckling skulle fortsätta att gynna de högerextrema
nationalistiska krafterna bryr de sig inte om då sänkta skatter och
ökade bolagsvinster alltid ska prioriteras.
Stadsdelens personal ingen förbrukningsvara
Inom Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd medarbetare som ser till
att alla invånare oavsett ålder får olika former av viktiga och
värdefulla välfärdstjänster året runt, såsom exempelvis
vårdbiträden, lokalvårdare, kökspersonal, förskolelärare,
fritidsledare, socialsekreterare, barnskötare, enhets- och
avdelningschefer, biståndsbedömare, utredare, ledsagare m.fl.
De blågrönas otillräckliga budget drabbar inte bara invånarna i form
av sämre välfärd utan även de anställda kommer att få en tuffare
arbetssituation och oklarare anställningsvillkor.
Detta då det inte kommer finnas tillräckligt med ekonomiska
resurser för att exempelvis kunna erbjuda de som har ofrivillig
deltid en heltidstjänst istället. Även de som har tidsbegränsade
visstids- och timanställningar kommer inte att kunna erbjudas
tryggare anställningsvillkor och därmed en fast lön som ger dem
möjlighet att exempelvis kunna teckna hyreskontrakt och andra
former av mer långsiktiga privatekonomiska kontrakt/avtal. Det vill
säga en långsiktigt hållbar och trygg livssituation.
Det gör även att det kommer att uppstå vakanser då våra
medarbetare på grund av arbetssituationen kommer att söka sig till
andra kommuner eller företag för att få bättre och tryggare
arbetsvillkor. Vilket ytterligare kommer att öka arbetspressen på
våra kvarvarande medarbetare. Ett resultat kommer att bli en
stigande
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sjukfrånvaro, men även sjuknärvaron kommer öka då många
kommer att gå till arbetet trots sjukdom i solidaritet med
arbetskamraterna.
Sammanfattningsvis anser Vänsterpartiet att stadsdelens personal
aldrig ska hanteras som en förbrukningsvara vilket kan bli ett
resultat av de besparingar och nedskärningar som den blågröna
budgeten innehåller.
Ordförande Bo Arkelsten med fler (M), ledamot Christoffer Jönsson
med fler (L), ledamot Carina Franke (KD) och ledamot Peter
Dannqvist med fler (MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med fler lade fram ett eget
förslag till beslut och yrkade bifall till detta.
Ordförande ställde proposition på förslagen och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 233102 (Godkänd - R 1) Verksamhetsplan 2020
 233650 Verksamhetsplan 2020 Hässelby-Vällingby 191206
 232145 2020 Blankettset SDN04
 232148 Ansökan medel för aktivitetscenter 2020
 232149 Ansökan medel trygghetsskapande åtgärder
Maltesholmsbadet
 232161 Ansökning kompetensutveckling Vällingby
hemtjänst vårdbiträde
 232150 Ansökan medel trygghetsskapande åtgärder
parkleken Gulsippan
 232151 Ansökan medel trygghetsskapande åtgärder Ådalens
plaskdamm
 232152 Ansökan tryggt mottagande 2020
 232153 Ansökning kompetensutveckling - Liviagården
 232154 Ansökning kompetensutveckling 191112 demens
 232163 Bilaga 4 - Ansökan medel för introduktionsförskola
(1)
 232164 Kompetensförsörjningsplan 2020
 232174 Bilaga 3 - Plan f upphandling 2020 (1)
 232147 Väsentlighets-och riskanalys och internkontrollplan
2020
 232155 Ansökning kompetensutveckling beställarenheten
äldreomsorg (003)
 232156 Ansökning kompetensutveckling Hässelby hemtjänst
svenska
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232157 Ansökning kompetensutveckling Koppargården
Silviahemscert
232158 Ansökning kompetensutveckling Skolörten Silvianhemscertifiering
232159 Ansökning kompetensutveckling Vällingby
hemtjänst undersköterska demens
232160 Ansökning kompetensutveckling Vällingby
hemtjänst undersköterska
232165 System för intern kontroll
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Remisser
§ 11
Samråd om förslag till detaljplan för Täbylundsvägen, del
av Nälsta 5:2 m.fl. inom stadsdelen Nälsta.
Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2015–13680.
HV 2019/718

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från stadsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet är en del av Nälstastråket som sträcker sig från Vinsta
gård i väster till Täbylundsvägen i öster. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra flerbostadshus på en obebyggd yta utmed
Nälstastråket. Förslaget som innehåller ca 95 lägenheter, medger
fem flerbostadshus.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till planförslaget men är
tveksam till den föreslagna exploateringens volym. Förvaltningen
föreslår därför att planen begränsas till en något lägre totalhöjd för
bebyggelsen för att på så sätt bättre anpassa den nya bebyggelsen i
befintlig stadsmiljö av småhusbebyggelse. Nälstastråket är ett för
friluftslivet mycket populärt parkstråk. Förvaltningen är därför
särskilt positiv till att bostadsexploateringen, som kompensation för
ianspråktagen yta, bekostar utbyggnad av en gång- och cykelväg i
Nälstastråket. Detta stärker funktionen av Nälstastråket som ett
rekreationsstråk.

I övrigt önskar förvaltningen anmäla att det nu finns ett behov inom
stadsdelsområdet av bostäder med särskild service enligt LSS.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 231996 (Godkänd - R 1) Samråd om förslag till detaljplan
för Täbylundsvägen, del av Nälsta 5:2 m.fl. inom stadsdelen
Nälsta.
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HV 2019/718-1 Inbjudan till samråd Täbylundsvägen, Nälsta
5:2
HV 2019/718-2 Samrådsbrev för samråd Täbylundsvägen,
Nälsta 5:2
HV 2019/718-2.2 Markteknisk utredning
HV 2019/718-2.3 Dagvattenutredning
HV 2019/718-2.4 Planbeskrivning
HV 2019/718-2.1 Geoteknisk utredning
HV 2019/718-2.5 plankarta
HV 2019/718-2.6 Solstudie
HV 2019/718-2.7 Omgivningsbuller
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§ 12
Remiss av Strategi för att minska risken för att barn,
unga och unga vuxna dras in i kriminalitet
Remiss från kommunstyrelsen Stockholm stad
HV 2019/631

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
yttrande över remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i budget för 2019 beslutat att
socialnämnden i samarbete med kommunstyrelsen ska ta fram en
strategi för hur staden kan minska risken för att barn, unga och unga
vuxna dras in i kriminalitet. Det övergripande målet med strategin
är att alla barn, unga och unga vuxna ska ges jämlika förutsättningar
för en god framtid utan våld och kriminalitet. Strategin utgår från
fyra övergripande prioriterade utgångspunkter där vissa aktiviteter
och åtgärder ska äga rum på lokal nivå.

Förvaltningen är i stort positiv till de prioriterade utgångspunkterna
i strategin, vilket överensstämmer med det arbete som bedrivs idag
och med det förbättringsarbete som planeras i förvaltningen.
Arbetet bör implementeras i ordinarie verksamhet i de förvaltningar
där arbetet redan görs i enlighet med strategin. Förvaltningen anser
dock att strategin bör förtydligas inom vissa områden.
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Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med fler lämnade
följande särskilda uttalande:
Särskilt uttalande:
Vi ser mycket positivt på majoritetens vilja att prata mer
förbyggande arbete för stadens barn och unga och förstärkt
samverkan, men ställer oss frågande till hur strategin ska kunna
efter levas utan målsättningar och tillkomna resurser och en redan
allt för ansträngd budget i stadsdelarna. Strategin skulle behöva
omarbetas så att mål kan tillföras och nämnders ansvarsfördelning
tydliggöras.
Det övergripande målet för strategin är att alla pojkar och flickor,
unga män och kvinnor ska ges jämlika förutsättningar för en god
framtid utan våld och kriminalitet. Värt att nämna i sammanhanget
är att strategin i huvudsak behandlar kriminalitet medan det faktum
att vuxnas våld mot barn torde vara ett mycket mer vanligt
förekommande problem (44 % av barnen i Sverige uppges ha varit
utsatta för våld av en vuxen någon gång) än kriminalitet. Samtidigt
som våld mot barn är en avgörande faktor varför man som ung dras
in i kriminella nätverk. Stadens barn och ungdomsvård hade förra
året över 28 000 anmälningar om barn som misstänks fara illa att
hantera, jämfört med ca 17 000 2014. Ca 56 % av dessa
anmälningar utreddes förra året varav över 16 000 barn i Stockholm
omfattades av en barnavårdsutredning där socialtjänsten bedömde
att oron behövde utredas vidare. Skillnaderna mellan stadsdelarna är
stora men resurserna inom myndighetsutövningen är idag mer än
ansträngda. De relevanta arbetssätt och metoder som staden redan
idag arbetar med behöver mer resurser för att inte bara förbli goda
intentioner i strategin. En del finansieras idag av den sociala
investeringsfonden, som nu behöver permanentas. Kön till
föräldrautbildningen behöver minska och resurserna till de sociala
insatsgrupperna behöver öka.
Om målet med strategin ska uppnås behövs inte enbart rapporter till
kommunfullmäktige utan snarare en politik som tar ojämlikheterna i
Stockholm på allvar. Bostadssituationen, tillgången till arbete,
förskola, en bra skolgång och en meningsfull fritid ligger enligt
forskning till stor grund för barn och ungas möjlighet till en fullgod
framtid och där saknar vi ambitioner från majoriteten. Den politik
som förs med borttagande av mål om att öka inskrivningsgrad i
förskolan, nedskärningar, ombildningar, underskott i
stadsdelsnämnderna, indragna timmar på kulturskolan och
besparingar på fritidsverksamheten är kontraproduktivt till den nu
framtagna strategin.
Strategin uppmanar socialtjänsten att t.ex. använda sig av
polisförhör mer för barn och unga som inte är straffmyndiga och att
allvarssamtal ska hållas med unga inom 48 timmar när de misstänks
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för brott, något som idag redan används när socialtjänsten bedömer
det nödvändigt. Bedömningen om eventuella polisutredningar för
icke straffmyndiga barn är en fråga för professionen och ej för
politiken. Allvarssamtalen innebär dessutom att resurser tas i
anspråk i det redan ansträngda barn och ungdomsvården vilket gör
det särskilt olyckligt att inte ytterligare resurser tillförs. Det är inte
realistiskt att ge socialtjänsten utökat uppdrag utan att tillföra
utökade resurser. Den rödgrönrosa majoriteten la mycket vikt och
resurser vid att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterare under
förra mandatperioden vilket gav goda resultat, något vi ser riskerar
att förstöras nu med en alltmer ansträngd budget. Vi anser att
politiken ska ge rätt förutsättningar till professionerna som berörs
av strategin för att de ska kunna utföra sitt uppdrag och lämna det
sociala arbetet med dess bedömningar åt de som kan.
Det är hög tid att satsa på det socialt förebyggande arbetet och
prioritera stärkta resurser framför skattesänkningar för att fånga upp
unga i riskzonen. Vi anser att staden ska ha en sammanhållen politik
för att minska ojämlikheten vilket också stoppar kriminellt inflöde.
Annars kommer inte en strategi som denna göra varken till eller
från utan snarare bli en pappersprodukt som styr resurserna bort
från de som behöver de områden som behöver det mest.
Vice ordförande Lisa Carlsson (S) med fler anslöt sig till
(V):s särskilda uttalande.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 230610 (Godkänd - R 1) Strategi för att minska risken för att
barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet
 HV 2019/631-1 Följebrev Strategi för att minska risken för
att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet, KS
2019/150
 HV 2019/631-1.2 Bilaga - Stockholms stads strategi för att
minska risken för att barn unga och unga vuxna dras in i
kriminalitet
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§ 13
Remiss av Objekt- och anhöriganställningar inom
ledsagar- och avlösarservice
HV 2019/633

Beslut
Hässelby Vällingby atadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått en remiss från kommunstyrelsen ”Objekt och
anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice” med
diarienummer KS 2019/1280. Stadsledningskontoret vill ha
förvaltningens yttrande senast 2020-02-14. Förvaltningen är positiv
till förslaget. Förslaget gäller anhöriga som anställda inom
ledsagaroch
avlösarservice inom stöd och service till personer med
funktionsnedsättning. Förslaget innebär att anhöriga bara ska
godkännas som anställda i situationer där synnerliga skäl föreligger.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 235357 (Godkänd - R 2) Remiss
 HV 2019/633-1.3 Tjänsteutlåtande - Objekt- och
anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice En
modell för att begränsa möjligheterna till att ha anhöriga som
anställda
 HV 2019/633-1 Följebrev Objekt- och anhöriganställningar
inom ledsagar- och avlösarservice
 HV 2019/633-1.1 Objekt- och anhöriganställningar inom
ledsagar- och avlösarservice En modell för att begränsa
möjligheterna till att ha anhöriga som anställda
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Anmälningar och rapporter
§ 14
Protokoll från gemensamt råd, funktionshindersråd och
pensionärsråd
HV 2019/807

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från gemensamt råd, pensionärsrådet och
funktionshindersrådet 9 december 2019.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 234916 Protokoll 2019-12-09
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§ 15
Tjänstemannabeslut fattade på delegation
Avseende tidsperioden 2019-09-17 till 2019-11-25
HV 2019/8

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Tjänstemannabeslut fattade på delegation
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 230613 (Godkänd - R 1) Tjänstemannabeslut fattade på
delegation
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§ 16
Ärendelista
Inkomna ärenden diarieförda under perioden 2019-10-28 till
2018-11-25
HV 2019/9

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inkomna ärenden, diarieförda under perioden 2019-10-28 till 201911-25.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 233124 (Godkänd - R 1) Ärendelista
 HV 2019/9-12 Ärendelista för decembernämnden
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§ 17
Anmälan av medborgarförslag som inte hanteras på
nämnd
HV 2019/82

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Enligt nämndens rutiner ska alla förslag med rubriken
”medborgarförslag” anmälas till nämnd på lista, även om de inte
ska tas upp för behandling på nämnd.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 225452 (Godkänd - R 1) Anmälan av medborgarförslag som
inte hanteras på nämnd
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§ 18
Förvaltningschefens information
Ingen information vid detta tillfälle.
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§ 19
Övriga frågor
Inga frågor vid detta tillfälle.
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Den slutna delen av sammanträdet
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