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§1
Godkännande av dagordning och tid för justering
Beslut
Ordförande Johan Paccamonti (M) öppnade mötet. Dagordningen
godkändes.
Ordförande Johan Paccamonti (M) och vice ordförande Lillemor
Samuelsson (V) utsågs att justera protokollet. Protokollet justeras
fredag 17 december.
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§2
En Framtidens förskola på Nyängsvägen 66
BRO 2021/466

Beslut
1. Nämnden beslutar att en Framtidens förskola för 108 barn byggs
av SISAB på Nyängsvägen 66.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens
ekonomiutskott med begäran om hyresmedgivande med en
hyreskostnad för den nya Framtidens förskola från SISAB beräknas
av SISAB till 2 799 000 mnkr vilket motsvarar 25 920 kr per
barn/år.
Sammanfattning av ärendet
Bromma stadsdelsförvaltning har för avsikt att bygga en Framtidens
Förskola 2.0 med plats för sex avdelningar för 108 förskolebarn.
Fastigheten ligger i Ålsten. Tidigare fanns en paviljong med tre
avdelningar som nu är riven. Förslaget innebär en detaljplanändring
för att permanenta den kommande förskolan. Den totala
hyreskostnaden för den nya Framtidens förskola från SISAB
beräknas av SISAB till 2 799 000 mnkr vilket motsvarar 25 920
krper barn/år. Byggstart för den nya förskolan planeras till hösten
2022 och planeras vara i bruk december 2023/januari 2024.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/466-1 (Godkänd - R 1) Tjut förskola
Nyängsvägen 66
 BRO 2021/466-2 §2 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd En Framtidens förskola på Nyängsvägen 66
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§3
Nominering till Bromma stadsdelsnämnds pensionärsråd
2022
BRO 2021/463

Beslut
Bromma stadsdelsnämnd utser Karin Lund (SPF), Ester Mogensen
(SPF), Ulf Grape (SPF), Karin Hanqvist (PRO) och Kerstin
Sandelius (PRO) till ledamöter samt Stig Andersson (SPF), Eva
Lindencrona (SPF), Margareta Lind (SPF), Inger Edvardsson (PRO)
och Marjo Skog (PRO) till
ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd under 2022.
Sammanfattning av ärendet
I varje stadsdelsnämnd ska det finnas ett pensionärsråd knutet till
nämnden. Ledamöter och ersättare väljs för ett år i taget.
Fördelningen av ledamöter och ersättare ska ske proportionerligt i
förhållande till organisationernas medlemsantal i Bromma.
Nomineringar till Bromma pensionärsråd 2022 har inkommit från
SPF Seniorerna och PRO. Förvaltningen föreslår att tre ordinarie
ledamöter och tre ersättare utses från SPF samt två ledamöter och
två ersättare utses från PRO enligt föreningarnas nomineringar.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/463-4 (Godkänd - R 1) Nomineringar till
Bromma pensionärsråd 2022
 BRO 2021/463-5 §3 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Nominering till Bromma stadsdelsnämnds
pensionärsråd 2022
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§4
Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
BRO 2021/523

Beslut
Bromma stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda
tjänstepersoner vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt
LVM 45 § 1 och 2 st. inom nämndens eget ansvarsområde.

Nämnden förordnar nedan nämnda tjänstepersoner vid Socialjouren
att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st. 2 p inom
nämndens eget ansvarsområde.

Abdelaziz Abdelsaid, Ann Dahlgren, Anne-Catrine Jonsson,
Antonio Bracamonte, Carl-Johan Kvist, Daniel Colegate, Elin
Axelsson, Elisabet Lundqvist, Emma Magnusson, Eva Thomasson;
Fanny Hällberg, Feryal Lövström, Frida Allertz, Helena Svensson,
Isabelle Frödén, Johanna Kumblad, Julia Falk Nordberg, Julia
Pettersson, Kajsa-Stina Nordmark, Katrin Pettersson, Lena Svärd,
Lena Wedberg, Liliana Pellegrino, Liselotte Tronders, Lis-Marie
Boija, Mait Fredlund, Malin Karlsson, Marimba Roney, Marion
Hagland, Millicent Reyes, Mira Fargallo Dillner, Mohamud Abdi
Osman, Pernilla Lilja, Philip Lindholm, Sanna Eriksson, Ylva
Engelbrektsson, Ylva Westerdahl, Veronica Larsson
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och
familjeomsorg. Den nämnd som svarar för denna verksamhet fattar
ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära
polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut överlämnas
sedan till stadsdelsnämnderna som fattar motsvarande beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/523-1 (Godkänd - R 1) Delegation enligt lagen
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande
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enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU)
BRO 2021/523-1.1 § 16 SoN 2021-11-23
BRO 2021/523-2 §4 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Delegation enligt lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
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§5
Uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas
dagverksamhet och vård- och omsorgsboende inom
stadens valfrihetssystem
BRO 2021/409

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått en remiss
gällande uppdragsbeskrivning för dagverksamhet och vård- och
omsorgsboende inom stadens valfrihetssystem att besvara.
Äldrenämnden ansvarar för tre valfrihetsystem – hemtjänst,
dagverksamhet och vård- och omsorgsboende. I ett alfrihetssystem
ska krav och förutsättningar för utförarna så långt som möjligt vara
desamma oavsett regiform. Uppdragsbeskrivningarna har tagits
fram utifrån arbetet med reviderade förfrågningsunderlag för
motsvarande verksamheter. Den huvudsakliga skillnaden i de
reviderade uppdragsbeskrivningarna är kraven på personalens
kompetens anpassat utifrån vilken typ av verksamhet det är.
Förvaltningen ställer sig positiv till de föreslagna
uppdragsbeskrivningarna, det är viktigt att stadens äldreomsorg
bedrivs på ett så likartat sätt som möjligt, oavsett regi. Den äldre har
rätt att förvänta sig samma kvalitet och innehåll oavsett vilken
utförare som väljs.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/409-2 (Godkänd - R 1) Uppdragsbeskrivningar
för stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och
omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem
 BRO 2021/409-1.3 Bilaga 1 - Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas verksamhet dagverksamhet inom
stadens valfrihetssystem
 BRO 2021/409-1.2 Bilaga 2 - Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas vård- och omsorgsboende inom stadens
valfrihetssystem
 BRO 2021/409-1.4 Uppdragsbeskrivningar för
stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och
omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem
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BRO 2021/409-5.2 §5 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Uppdragsbeskrivningar för
stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och
omsorgsboende inom stadens valfrihetssystem
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§6
Remissvar Motion om etablering av ungdomspakt
Dnr KS 2021/820
BRO 2021/445

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar och överlämnar
det till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Bromma stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av
Salar Rashid (S) på remiss. Motionären framhäver att det krävs fler
åtgärder för att minska den ökade ungdomsarbetslösheten och
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: Stockholms stad i
samverkan med berörda myndigheter, civilsamhället och
näringslivet etablerar en Ungdomspakt med målsättningen att
ungdomsarbetslösheten ska halveras i Stockholm. Förvaltningen
ställer sig neutrala till motionen då förslaget inte är specificerat och
då förvaltningen endast har kontakt men en mindre andel av
målgruppen.
Förslag till beslut
Johan Heinonen m.fl. (S) lämnade ett förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att
nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Johan Heinonen m.fl (S) reserverade sig till förmån för eget förslag
till beslut:
"Att tillstyrka motionen
Salar Rashid tar upp viktiga frågor i sin motion till staden. Då vi
socialdemokrater anser att frågorna som motionen lyfter är så pass
viktiga vill vi att motionen ska tillstyrkas."

Handlingar i ärendet
 BRO 2021/445-2 (Godkänd - R 1) TJUT Motion om
etablering av ungdomspakt
 BRO 2021/445-1.1 Motion om etablering av ungdomspakt
 BRO 2021/445-5.2 §6 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Remissvar Motion om etablering av
ungdomspakt
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§7
Ekonomisk månadsrapport
BRO 2021/21

Beslut
Nämnden lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar ett överskott med 5,0 mnkr efter
fonddispositioner för 2021.
Handlingar i ärendet
 603312 (Godkänd - R 1) Månadsrapport 202111
 BRO 2021/21-17.1 Nyckeltal och verksamhetsmått 2021 tom
oktober
 BRO 2021/21-18 §7 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Ekonomisk månadsrapport
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§8
Trygghetspromenad Mariehäll
BRO 2021/511

Beslut
Stadsdelsnämnden tar del av rapporten och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Bromma stadsdelsförvaltning genomför årligen minst två
trygghetsvandringar. Vandringen i Mariehäll genomfördes 2021-1020. Protokollet från vandringen bifogas (bilaga 1). Påtalade brister
kommer att ses över.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/511-1 (Godkänd - R 1) TjutTrygghetsvandring
Mariehäll
 BRO 2021/511-1.2 Protokoll från trygghetspromenad
Mariehäll
 BRO 2021/511-1.1 Trygghetspromenad - Skiss
 BRO 2021/511-2 §8 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Trygghetspromenad Mariehäll
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§9
Verksamhetsuppföljningar 2021 avseende bostäder med
särskild service och daglig verksamhet enligt LSS i egen
regi
BRO 2021/225

Beslut
Stadsdelsnämnden ta del av redovisningen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har under året genomfört verksamhetsuppföljning hos
följande verksamheter som bedrivs i egen regi: Abrahamsbergs
dagliga verksamhet, Annedals gruppbostad, Beckomberga
gruppbostad, Björnsonsgatans servicebostad och Linabergs
servicebostad. Den samlade bedömningen av respektive
verksamhetsuppföljning är att de till största del bedriver en god och
säker verksamhet. Det framkommer vissa behov av
förbättringsåtgärder inom verksamheterna.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/225-1 (Godkänd - R 1) TJUT
Verksamhetsuppföljningar i egen regi 2021
 BRO 2021/225-1.4 Uppföljning 2021 Annedals gruppbostad
 BRO 2021/225-1.5 Uppföljning 2021 Abrahamsberg daglig
verksamhet
 BRO 2021/225-1.3 Uppföljning 2021 Beckombergas
gruppbostad
 BRO 2021/225-1.2 Uppföljning 2021 Björnsonsgatans
servicebostad
 BRO 2021/225-1.1 Uppföljning 2021 Linabergs
servicebostad
 BRO 2021/225-2 §9 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Verksamhetsuppföljningar 2021 avseende
bostäder med särskild service och daglig verksamhet enligt
LSS i egen regi
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§ 10
Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen
kvartal 3, 2021
BRO 2021/77

Beslut
Nämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Äldreomsorgen i Bromma stadsdelsförvaltning har för kvartal 3,
2021 rapporterat totalt 30 individrapporter till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) avseende beslut som ej verkställts inom tre
månader. Av dessa avsåg 20 rapporter där bistånd inte hade
verkställts inom tre månader, eller där det skett ett avbrott i
verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader. Nio ärenden avsåg beviljade insatser som inte verkställts
inom 3 månader, men där bistånden nu har verkställts. Ett ärende
avslutades utan verkställan. En stor del av besluten där det skett ett
avbrott i verkställigheten beror på att den enskilde valt att pausa sin
insats med anledning av pågående covid-19-pandemi. Några beslut
har inte kunnat verkställas inom tre månader på grund av att den
enskilde valt att tacka nej till de erbjudanden som getts. Det kan till
exempel handla om att den enskilde vill bo på ett specifikt boende.

Handlingar i ärendet
 BRO 2021/77-5 (Godkänd - R 1) Redovisning av ej
verkställda beslut inom äldreomsorgen kvartal 3 2021
 BRO 2021/77-6 §10 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Redovisning av ej verkställda beslut inom
äldreomsorgen kvartal 3, 2021
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§ 11
Redovisning av ej verkställda beslut inom socialtjänst
och fritid 2021
Ej verkställda beslut för kvartal 3
BRO 2021/76

Beslut
Bromma stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger den
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner har enligt 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), en
skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som
ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård- och
omsorg (IVO), kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige.
Samma rapporteringsskyldighet gäller enligt 28 f-h §§ lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), gynnande beslut
enligt 9 § LSS. Under kvartal 3 för 2021 hade avdelning
Socialtjänst och fritid 28 beslut som inte verkställts inom tre
månader, varav sju inom område socialpsykiatri och missbruk och
21 inom område funktionsnedsättning. Av dessa beslut har totalt
fyra avslutats utan verkställighet och två beslut har verkställts under
kvartal 3. Fyra av de ej verkställda besluten har varit direkt covid19 relaterade, exempelvis i form av att den enskilde har tackat nej
på grund av oro.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/76-7 (Godkänd - R 1) TJUT Ej verkställda beslut
kvartal 3 2021 Socialtjänst och fritid
 BRO 2021/76-8 §11 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Redovisning av ej verkställda beslut inom
socialtjänst och fritid 2021
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§ 12
Förvaltningsgruppens protokoll
BRO 2021/8

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 605281 Protokoll - Förvaltningsgruppen nr 15 2021-12-09
(003)
 BRO 2021/8-30 §12 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Förvaltningsgruppens protokoll
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§ 13
Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor
BRO 2021/9

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 601017 Protokoll 2021-12-07
 BRO 2021/9-24 §13 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor

Bromma stadsdelsnämnd

Protokoll nr 12/2021
Sida 19 (25)
2021-12-16

§ 14
Protokoll från Pensionärsrådet
BRO 2021/5

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/5-27 Protokoll Pensionärsråd BRO 2021-12-06
 BRO 2021/5-28 §14 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Protokoll från Pensionärsrådet
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§ 15
Borttagen på grund av personuppgifter.
BRO 2021/2

Handlingar i ärendet
 594350 Anmälan av delegationsbeslut december
 BRO 2021/2-22 §15 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Anmälan av delegationsbeslut
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§ 16
Inkomna rapporter och protokoll - Förteckning till
nämndens sammanträden.
BRO 2021/13

Beslut
Nämnden lägger ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas i en pärm på sammanträdet
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/13-12 §16 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Inkomna rapporter och protokoll Förteckning till nämndens sammanträden.
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§ 17
Anmälningsärende – inkomna rapporter och beslut enligt
Lex Sarah, SoF och ÄO
BRO 2021/14

Beslut
Nämnden lägger ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna lex Sarah-rapporter från verksamheter i
egen regi och information om rapporter från verksamheter som
drivs i enskild regi samt beslut enligt lex Sarah tagna under
perioden 2021-11-04 – 2021-11-25.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/14-29 (Godkänd - R 1) TJUT anmälningsärende
inkomna rapporter och beslut enligt lex Sarah
 BRO 2021/14-29.2 Bilaga SDN 2021-12-16 Inkommen lex
Sarah - beslutsärende
 BRO 2021/14-29.1 Bilaga SDN 2021-12-16 Inkommen lex
Sarah - anmälningsärende
 BRO 2021/14-30 §17 den 16 december 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Anmälningsärende - inkomna rapporter och
beslut enligt Lex Sarah, SoF och ÄO
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§ 18
Nämndens och förvaltningens frågor
Beslut
Skrivelse från Sverigedemokraterna
Anders Edin (SD) överlämnade en skrivelse till stadsdelsnämnden
om "Finns det en tystnadskultur i stadsdelens förvaltning och/eller
nämnd?"
Beslut
Nämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för besvarande.
Hanna Wistrand (L) tog upp en fråga om väg- och underhållsplan
för Brommas gator.
Beslut
Nämnden beslutade att ge presidiet i uppdrag att formulera en
skrivelse till Trafikkontoret.

Bromma stadsdelsnämnd

§ 19
Protokoll social delegation
Beslut
Nämnden lägger protokollen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från 6 och 9 december 2021.
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§ 20
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2021/498
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