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§ 16
Frågor från nämnden
Skrivelse om stoppade trygghetsinvesteringar
Dnr ÄLV 2019/214

Stefan Johansson med flera (S) anmäler en skrivelse.
Det offentliga rummet tillhör alla. Alla, oavsett kön och ålder, ska
kunna känna sig trygga överallt i vår stad. Därför införde vi
socialdemokrater 2018 en trygghetsfond med 200 miljoner som
stadsdelsnämnder och facknämnder kan söka medel ur. Nämnderna
kan ansöka om medel för att göra stadsmiljöåtgärder som
förebygger brott och bidrar till ökad trygghet, säkerhet och trivsel. I
dialog med medborgarna, polis, handlare, föreningsliv och andra
aktörer har nämnderna identifierat otrygga platser och miljöer som
med enkla hjälpmedel kan bli tryggare. Under det gångna året
beslutades om investeringar för nästan 100 miljoner kronor och
resultaten av åtgärderna som har gjorts med hjälp av
trygghetsfonden har varit god.
Älvsjö stadsdelsnämnd ansökte och beviljades medel ur
trygghetsfonden under 2018 för ett antal trygghetsinvesteringar.
Tyvärr hann stadsdelen inte kommit igång med alla projekt under
det gångna året därför ansökte nämnden hos kommunstyrelsen om
ombudgetering av projekten.
Varför majoriteten i stadshuset har avslagit ombudgetering av
trygghetsinvestering av Prästgårdsparken är obegripligt. Polisen har
vid flera tillfällen pekat ut behovet av bättre belysning och lägre
växtlighet i parkerna närmast Älvsjö centrum där det pågår
droghandel. Målet med investeringen på 1,8 miljoner kronor var att
upprusta och komplettera med belysningen i parken för att öka
tryggheten för parkens besökare och boende kring parken. Att
stoppa en redan beslutad investering är inte rimligt särskilt när
behovet av trygghetsåtgärder kvarstår. Det är inte heller rimligt att
stadsdelsförvaltningen ska behöva skriva en ny ansökan för en
investering som beviljades för mindre än ett år sedan. Det är att öka
byråkratin och slösa med stadsdelarnas begränsade resurser.
Vi anar att de investeringar som har stoppats runt om i staden
hänger ihop med att den styrande majoriteten har minskat
trygghetsfonden med 70 miljoner kronor för att finansiera sina
kortsiktiga skattesänkningar. Det är beklagligt stockholmarnas
trygghet inte prioriteras högre. Vi socialdemokrater kommer
fortsätta verka för att Stockholm ska vara en öppen stad och alla
stadsdelar ska vara trygga.
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Därför undrar vi:
1. Varför behöver Älvsjö stadsdelsnämnd söka godkännande
för trygghetsinvesteringar för Prästgårdsparken igen?
2. Hur kan bedömningen på någon månad ändras från behov av
trygghetsinvesteringar till att behovet inte är tillräckligt?
3. På vilket sätt gynnar det Älvsjöborna att budgeterad
investering dras in?
Skrivelsen anmäls till förvaltningen för beredning.
Skrivelse om särkost inom Älvsjö hemtjänst
Dnr ÄLV 2019/212

Stefan Johansson med flera (S) och Mattias Håkansson med flera
(V) anmäler en skrivelse.
Under förra mandatperioden så upprättade den dåvarande
majoriteten hemtjänst i egen regi i Älvsjö. Den har visat sig vara
mycket framgångsrik med hög efterfrågan. Men även framgångsrika
verksamheter behöver ses över och utvecklas. Brukare med bl.a.
diabetes har hört av sig och meddelat att den mat som serveras inte
går att äta med den sjukdomsbild brukaren har. Det är djupt oroande
att Älvsjös hemtjänst serverar mat som våra brukare inte kan äta
pga. sin sjukdomsbild.
Vi har även fått vittnesmål om att maten inte alltid är helt
tillfredsställande i smakväg. Ett exempel är de såser hemtjänsten
lagar på plats. Detta leder till att flera väljer att inte äta den mat som
behövs då smakerna inte är tillfredsställande. I längden kan
undernäring, förutom ett försämrat psykiskt mående, leda till ett
ökat vårdbehov då följderna kan bli minskad muskelmassa, vilket i
sin tur ökar risken för fallskador och en försämrad förmåga att klara
sig själv. Detta kan enkelt avhjälpas genom utbildning av
personalen i både kost och matlagning.
Därför undrar vi
1. Hur arbetar hemtjänsten för att stimulera aptit, främja
matglädje och erbjuda den mat som brukarna behöver?
2. Vad skulle det kosta att utbilda personalen inom kost och
matlagning, och hur kommer det att följas upp?
Förvaltningens svar
Förvaltningen informerar om att alla insatser utgår från
biståndsbeslut och att den enskilde själv bestämmer över sina inköp.
Flera brukare beställer mat från restaurangen där tydliga krav finns
på näringsinnehåll. Förvaltningen arbetar också med programmet
Nollvision undernäring som medarbetare kommer att få utbildning i
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under augusti. Hemtjänsten kommer också kunna delta i
utbildningen Mat och måltider. Vidare har förvaltningen sökt
pengar för att i samverkan mellan hemtjänsten, servicehuset och
aktivitetscentret arbeta med att förebygga ofrivillig ensamhet vid
måltiderna. Pengar har också sökts för utbildningar om kost, hälsa
och välbefinnande.
Inom hemtjänsten finns inget hälso- och sjukvårdsansvar varför
verksamheten inte genomför uppföljning. Uppföljning av den
enskilde ansvarar primärvården för. Förvaltningen gör däremot
uppföljningar utifrån brukarundersökningarna.

Skrivelse om heltiden i förskolan
Dnr ÄLV 2019/215

Stefan Johansson med flera (S) anmäler en skrivelse.
Förskolan är en viktig plats för våra barn i stadsdelen att utvecklas.
Det är även en plats där integrationen börjar. Forskningen visar att
barn som går i förskola tenderar att klara resterande skolgång bättre
senare i livet. Förskolan har en viktig plats i samhället, inte bara för
barnen, det ger också båda föräldrarna möjlighet att arbeta för att
försörja sig och sin familj. Jag tror att samtliga partier här i
stadsdelen är nöjda med den förskola vi har, och extra nöjda över
dom förskolorna förvaltningen driver här i Älvsjö.
Hur mycket tid och dagar ett barn behöver på förskolan är alltid en
individuell fråga. Vissa barn kan behöva lite fler timmar, andra barn
kan behöva lite färre timmar. Men något som är viktigt för alla barn
i sin uppväxt är att vara i miljöer och grupper av människor och
vänner. Det underlättar för att skapa sociala kontakter i vuxenlivet
och har stor betydelse för de stora utmaningar vi idag har med
vuxnas ensamhet.
De flesta barn trivs väldigt bra på förskolan tillsammans med sina
kompisar, barnskötare, förskolelärare och övrig personal. Många
föräldrar kämpar med problemet att barnen vill vara kvar på
förskolan och inte gå hem när det är dags.
Barn har en förmåga att se vissa situationer klarare än vad vi vuxna
gör och har svårare att förstå varför olika personer behandlas på
olika sätt. Att då ge olika barn olika mycket tid i förskolan är svårt
för många barn att förstå. Varför deras bästa kompis ska ges fler
pedagogiska timmar än just dom är svårt att förklara. Likaså att ett
barn som går och väntar i flera månader på att äntligen få bli
storasyskon, får betala med färre timmar med sina kompisar i
förskolan.
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Även föräldrarnas perspektiv bör beaktas. Alla föräldrar vet att det
tar massor av tid och uppmärksamhet att ha en bäbis i hemmet. Att
vara hemma som föräldraledig ger möjligheten att kunna ta hand
om sin nyfödde och samtidigt ta hand om allt annat hemma som
måste skötas, för att sedan kunna vara tillsammans hela familjen på
eftermiddagen så att alla barn kan få den uppmärksamhet och
bekräftelse dom behöver. Detta gör att varje timme för föräldern är
en viktig timme för att kunna ge alla sina barn den tid dom behöver.
Därför undrar vi hur många barn i Älvsjö som har drabbats av
avskaffandet gällande rätten till heltid i förskolan från den 1
februari?
Förvaltningens svar
Förvaltningen svarar att det rör sig om drygt 90 barn. Förvaltningen
informerar om att det finns möjlighet att beviljas utökad tid förutsatt
att vissa villkor uppfylls, exempelvis om barnet växelvis bor hos en
vårdnadshavare i Älvsjö, om vårdnadshavaren studerar, om
vårdnadshavare inte arbetar eller inte tar ut föräldraledighet eller om
barnet är i behov av särskilt stöd.
Skrivelse om ett grönare Älvsjö
Dnr ÄLV 2019/213

Stefan Johansson med flera (S) och Mattias Håkansson med flera
(V) anmälde en skrivelse.
Att göra allt vi kan för en grönare och hållbarare utveckling är något
vi som stadsdel aktivt måste arbeta med. Under den förra
mandatperioden genomfördes flera åtgärder för att minska både
utsläpp och matsvinn inom stadens verksamheter. Det är bra att det
arbetet påbörjats och nu måste vi ta nästa steg.
Stockholmshem arbetar idag tillsammans med QualiFare med
hållbarhetsprojekt matoptimering. Ett av projekten är ”Ett grönare
Solberga”, som fokuserar på hur vi kan odla mat själva för att
minska utsläppen, men även få bättre koll på hur mycket mat som
behövs den enskilda dagen för att minska matsvinnet.
En odlingsvägg på 50 kvm genererar grönsaker till en skola på 600
elever för ett helt år. Det är inte bara bra för miljön, utan även
ekonomiskt hållbart. Dessa odlingsplatser finns i olika varianter, där
varje enskild plats kan designas för bästa optimala utformning. Ett
exempel som ses över nu är odlingsvägg som är roterande vilket gör
att alla kan ges möjlighet att arbeta med väggen, även om du inte
själv har möjlighet att stå. Detta skulle också kunna vara ett tillfälle
för stadsdelen att skapa fler hållbara arbeten inom området. Därför
undrar vi
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1. På vilka platser och inom vilka verksamheter skulle Älvsjö
kunna ha odlingsväggar?
2. Skulle Älvsjö stadsdelsnämndsområde kunna bli
självförsörjande av grönsaker?
3. Vilka platser skulle vi kunna odla matfisk på?
4. Inom vilka verksamheter skulle vi kunna använda den
egenodlade matfisken?
5. Hur mycket matsvinn skulle minskas?
6. Hur mycket utsläpp kommer vi kunna minska ifall vi
använder oss av detta?
Skrivelsen anmäls till förvaltningen för beredning.
Inkomna handlingar

Vid förra sammanträdet framfördes önskemål om att förse nämnden
med inkomna synpunkter, klagomål och synpunkter digitalt i
samband med övergång till digitala handlingar i Meetings+.
Förvaltningen svarar att en förteckning kommer publiceras i
Meetings+. Registraturen är behjälplig om ledamöterna önskar ta
del av ett specifikt ärende. Nämnden svarar att de önskar att
förvaltningen ser över en lösning där alla handlingar tillgängliggörs
för nämnden.

