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§8
Vision Hässelby-Vällingby 2030
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-260/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Ärendet
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde behöver utvecklas,
inte minst vad avser tillgång på arbeten och goda
kommunikationer. För att få kraft och riktning i arbetet kring
Hässelby-Vällingby har kommunfullmäktige beslutat att en
vision ska tas fram. Visionen för Hässelby-Vällingby föreslås
följa samma struktur och inriktning som stadens vision som
antogs av kommunfullmäktige i juni 2007, vision 2030 ”Ett
Stockholm i världsklass”.
Förvaltningens anser att det är angeläget att en satsning som
vision Hässelby-Vällingby 2030 redan från början integreras i
den ordinarie verksamheten. Förvaltningen vill därför betona
vikten av att de verksamheter som normalt ansvarar för olika
frågor måste involveras om ett initiativ av detta slag ska bli
hållbart på lång sikt. Det behövs också en tydlig styrning av en
satsning som vision Hässelby-Vällingby 2030.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
11 september 2013.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten
Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Jonas Eklund (MP)
föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag
till beslut.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger
Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att
nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
Beslutsgång
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Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson
(KD) och ledamoten Jonas Eklund (MP) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger
Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden bifaller delvis förvaltningens svar på remiss
till kommunstyrelsen.
2. Därutöver anför nämnden följande.
Ärendet är vagt vad beträffar förslag på insatser, detta sagt
medveten om att det är ett arbete på sikt. Man frågar efter
insatser från respektive område och där tycker vi att
förvaltningen också är ganska vag i sina synpunkter.
Flertalet av utredningens förslag ligger på en hög och mycket
översiktlig nivå.
Ett praktiskt förändringsarbete från vår horisont skulle kunna
vara att man ökar möjligheten till ett mer kraftfullt arbete med
barn och ungdomar på individnivå, genom att på ge socialtjänsten
i området en ordentlig personalförstärkning för denna grupp.
Det finns en uttalad tendens att i stora projekt endast satsa på
förebyggande arbete för barn och ungdomar och glömma behovet
av bättre hjälp för enskilda barn och ungdomar.
Vi föreslår därför en personalförstärkning för denna grupp.
Särskilt uttalande
Ledamoten Jonas Eklund (MP) lämnade följande särskilda
uttalande.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Vi är positiva till att Hässelby-Vällingby formulerar en vision för
stadsdelen. Vi instämmer i socialförvaltningens bild av vilka
frågor som är de viktigaste för en bra och stabil utveckling i
Hässelby-Vällingby: Barns och ungas uppväxtvillkor och
skolgång, fler arbetstillfällen, en vacker och trygg miljö,
bostäder, service och tillgänglighet för utsatta grupper.
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Ett antal detaljplaner har på senare tid varit aktuella för området.
Miljöpartiet har länge efterfrågat ett arbete som ser över de
övergripande strukturerna för att därigenom uppnå goda
helhetslösningar. Det är bra att en stor fysisk förändring av ett
område föregås av ett visionsarbete för att klargöra, redogöra och
uppmärksamma områdets styrkor och svagheter. Det är även bra
att visionsarbetet har föregåtts av en medborgardialog för att
fånga upp den lokala kännedomen och för att engagera berörda
och boende.
Några andra viktiga punkter att lyfta fram i det fortsatta
visionsarbetet är:
 Bättre kollektivtrafik i stället för Förbifarten. Kopplingar
till Järfälla, Kista och Bromma. Lyft fram Kistagrenen
(Tvärbanan). Den är beslutad men byggstarten
framflyttad.
 Ett tillräckligt stort naturreservat i Kyrkhamn-Lövsta.
Bevarande och tillvaratagande av grönområden.
 Bromma Parkstad med 50 000 nya bostäder. Nya bostäder
i kollektivtrafiknära områden.
 En utbyggnad av tunnelbanan med en Orange linje enligt
Miljöpartiets förslag, som bör lyftas fram i visionen.
 En stadsdel för alla generationer.
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