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§1
Protokollsjusterare och tid för justering
Beslut
Ordförande Bo Arkelsten (M) och vice ordförande Lisa Carlsson
(S) justerar protokollet den 20 maj 2019 kl 12.00

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

§2
Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§3
Medborgarförslag om sänkta hastigheter vid skolor inom
stadsdelsområdet.
HV 2019/5

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till
trafiknämnden för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs synpunkter om
trafiksituationen på Jämtlandsgatan. Vidare anser förslagsställaren
att området saknar grönområden och att det vore önskvärt med
upprustning av parker och lekparker i Råcksta nu när invånarantalet
ökar.
Förvaltningen har förståelse för inkomna synpunkter men
trafikfrågor faller inte inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.
Inom Stockholms stad är det trafiknämnden som har det
övergripande ansvaret för att utveckla arbetet med att öka
framkomligheten för stadens trafikanter. Förvaltningen instämmer i
förslagsställarens synpunkter om att omvandlingen av Vattenfalls
tidigare kontorslokaler till ett bostadsområde innebär att behovet av
fler lekytor i området har ökat. Förvaltningen har emellertid mycket
begränsade möjligheter att skapa fler lekplatser inom området för
”Vällingby parkstad” eftersom marken till största delen ägs av
privata fastighetsägare. I samband med budgetplaneringen för 2020
beaktar förvaltningen inkomna önskemål från invånarna och
bedömer vad som är genomförbart utifrån tilldelade medel samt
utifrån övriga behov av upprustning och utveckling av befintliga
lekplatser.
NBe
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson (S) med flera lämnade följande
särskilda uttalande.
Säkerheten för gående är otillräcklig i Råcksta. Dödsolyckan i
Söderberga aktualiserar kravet på hastighetsbegränsningar och
säkrare övergångsställen, särskilt vid skolor. Det är trafiknämndens
sak att besluta om detta, men medborgarförslaget borde
vidarebefordras till trafiknämnden med tillstyrkan från
stadsdelsnämnden.
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Det är en uppgift för stadsdelsnämnden att tillgodose behovet av
lekplatser för barnen inom stadsdelen. Att marken i ”Vällingby
parkstad” till största delen är privatägd får inte vara ett hinder.
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med fler instämde i (S)
särskilda uttalande.
Beslutsgången
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2019/5-4 Svar på medborgarförslag om sänkta
hastigheter vid skolor inom stadsdelsområdet.
 HV 2019/5-2 Medborgarförslag om att sänka hastigheten vid
stadsdelens skolor, nämndversion
 HV 2019/5-1.1 Medborgarförslag om att sänka hastigheten
vid stadsdelens skolor
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§4
Medborgarförslag om utformning av Kyrkhamn, Lövsta
och Riddersvik.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2019/10.
HV 2019/10

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt till exploaterings- och
stadsbyggnadsnämnderna för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Hässelby hembygdsförening har inkommit med ett medborgarförslag som lyfter en rad olika förslag till förändringar inom
Kyrkhamn, Lövsta och Riddersvik.

För några av föreningens förslag som gäller pågående planprojekt i
området är stadsdelsnämnden enbart remissinstans och saknar
därmed egen rådighet i av föreningen föreslagna åtgärder. Som en
konsekvens av den föreslagna placeringen av kraftvärmeverket,
pågår utanför planarbetet, samverkan mellan stadsdelsförvaltningen,
exploateringskontoret, idrottsförvaltningen och Stockholm Exergi
för omlokalisering av Lövstabadet och Lövsta båtklubb.
Stadsdelsnämnden ansvarar för skötsel och utveckling av
stadsdelsområdets strandbad och målet är att hitta en alternativ
plats. Det kommer, av flera skäl, inte bli möjligt att behålla ett
strandbad intill det kommande kraftvärmeverkets hamnverksamhet
som kommer medföra en omfattande båttrafik samt risk för
föroreningar.
Beslutsgången
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2019/10-5 Svar på Medborgarförslag om utformning av
Kyrkhamn, Lövsta och Riddersvik.
 HV 2019/10-2 Medborgarförslag om förslag till utformning
Kyrkhamn - Lövsta - Riddersvik, nämndversion
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HV 2019/10-3 Medborgarförslag om utformning av
Kyrkhamn, Lövsta och Riddersvik
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§5
Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
HV 2019/22

Beslut
1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan namngivna gruppledare
och socialsekreterare vid socialjouren rätt att enligt 45 § 1 st
1-2 p LVM, inom nämndens ansvarsområde, begära handräckning
av polismyndighet och, i särskilda fall,
kriminalvård.
2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan namngivna gruppledare och
socialsekreterare vid socialjouren med rätt att enligt 43 § 1 st
2 p LVU, inom nämndens ansvarsområde, begära
handräckning av polismyndighet och, i särskilda fall,
kriminalvård.
3. Stadsdelsnämndens tidigare delegeringar till -och förordnanden
av tjänstepersoner vid socialjouren upphör att gälla.
Ann Dahlgren, Daniel Colegate, Elisabet Lundqvist, Agneta
Engström, Lis-Mari Boija, Sanna Eriksson, Frida Allertz, Maria
Larsson, Inga-Lill Renhorn Källgren, Louisa Sesti, Lena
Wedberg, Feryal Lövström, Liliana Pellegrino, Martin Karlsson,
Gertrud Kleberg, Anna-Stina Wilhelmsson, Mira Fargallo-Dillner,
Ida Carnesten, Lydia Hjalmarsson, Inger Åsebo, Mait Fredlund,
Liselotte Tronders, Oskar Williamsson, Idil Magan, Fanny
Hällberg, Julia Petersson, Carl-Johan Kvist, Eva Thomasson,
Millicent Reyes, Marimba Roney, Lena Svärd, Maria Rangborg och
Julia Falk.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och
familjeomsorgen, genom socialjouren. Den nämnd som svarar för
denna verksamhet fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som
ska ha rätt att begära polishandräckning enligt lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta beslut överlämnas
sedan till stadsdelsnämnderna som ombeds fatta motsvarande
beslut.

Beslutsgången
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut
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Handlingar i ärendet
 HV 2019/22-2 Delegation enligt lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga
 HV 2019/22-1 Delegation enligt lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen
med särskilda bestämmedler om vård av unga (LVU) (1/3)
 HV 2019/22-1.1 Delegation enligt lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen
med särskilda bestämmedler om vård av unga (LVU) (2/3)
 HV 2019/22-1.2 Delegation enligt lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen
med särskilda bestämmedler om vård av unga (LVU) (3/3)
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§6
Revidering av delegationsordning
HV 2019/13

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds
delegationsordning 2019 med föreslagna ändringar/nyheter i
enlighet med vad som framgår av detta tjänsteutlåtande.
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att göra nödvändiga
redaktionella ändringar i delegationsordningen.
Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Hässelby-Vällingby delegationsordning är en förteckning över vilka
funktioner som kan fatta beslut på nämndens vägnar i ett ärende
eller en viss grupp av ärenden. I början av varje år fastställs
delegationsordningen för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.
Delegationsordningen kan också revideras under året. Detta då
förteckningen behöver hållas aktuell avseende ändringar i
lagstiftning och i kommunfullmäktiges beslut om nämndernas
ansvarsområden. Uppdateringar kan också behövas utifrån
organisatoriska förändringar inom och utom förvaltningen.

Enligt nu föreslagen revidering föreslås förändringar inom
områdena polisanmäla brott, hantera överklagan och omprövning
samt ärenden i domstol och individ och familjeomsorg. Dessutom
införs delegering av återsökning av statsbidrag för
flyktingmottagande och polisanmälan vid misstanke om folkmord,
brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse.
Beslutsgången
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2019/13-1 Revidering av delegationsordning
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§7
Tertialrapport 1, 2019
HV 2019/11

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 inklusive
bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens
revisorer
2. Stadsdelsnämnden ansöker om
kompetensförsörjningsmedel om 7,2 mnkr, se bilaga 3-9.
3. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering om 1,6 mnkr avseende medel för skötsel av
naturreservat.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 2,3
mnkr för lokaländamål i samband med avveckling av
Skolörtens vård och omsorgsboende.
5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om
totalt 26,9 mnkr i omslutningsförändringar.
6. Beslutet justeras omedelbart
Sammanfattning av ärendet
Tertialrapporten har sammanställts av samtliga avdelningar.
Ärendet har behandlats med de fackliga organisationerna via e-mail
och e-post.
Funktionshinderrådet och pensionärsrådet behandlade ärendet
den 6 maj 2019.
Beslutsgången
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2019/11-1 Tertialrapport 1 2019 Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
 HV 2019/11-1.1 Hässelby-Vällingby Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism 2019-05-07
 HV 2019/11-1.4 Ansökan - språkutbildning Skolörten och
hemtjänsten
 HV 2019/11-1.5 Ansökan - Silviahemscertifiering Skolörten
 HV 2019/11-1.6 Ansökan - Silviahemscertifiering
Koppargården
 HV 2019/11-1.10 Ansökan - Psykiatri inom äldreomsorgen
Liviagården
 HV 2019/11-1.2 Blanketset Sdn04 T1 2019
 HV 2019/11-1.3 Ansökan - Systemteoretisk utbildning IOF
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HV 2019/11-1.7 Ansökan - Grundläggande
omvårdnadsutbildning Hässelby hemtjänst
HV 2019/11-1.8 Ansökan - Fördjupningsutbildning
barnskötare inom förskolan
HV 2019/11-1.9 Ansökan - Demensutbildning för
biståndshandläggare
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§8
Remiss av policy för sociala medier i Stockholms stad
HV 2019/18

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
En policy för sociala medier i Stockholms stad har tagits fram.
Policyn slår fast grundläggande principer och ramar för stadens
närvaro i sociala medier. Detta för att göra det tydligare vad som
krävs av staden vid närvaro på sociala medier och att främja en hög
kvalitet på stadens konton.
Förvaltningen är positiv till den föreslagna policyn som styrker
förvaltningens redan etablerade rutin för uppstart av sociala medier.
Förvaltningen föreslår en stadsgemensam digital kurs med fokus på
lagar, regler och förhållningssätt för medarbetare som hanterar
sociala medier i tjänsten. Förvaltningen lyfter också behovet av en
viss flexibilitet i kraven på frekvens på inlägg och bevakning i
förhållande till enskilda kontons syfte och omfattning.
Beslutsgången
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2019/18-2 Svar på Remiss av policy för sociala medier i
Stockholms stad
 154245 KS 2018/1303 Tjänsteutlåtande
 154244 Policy för sociala medier i Stockholms stad
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§9
Remiss om ansökan om serveringstillstånd på Kanaans
trädgårdscafé
Remiss från Socialförvaltningen, tillståndsenheten 9.1.13522/2019
HV 2019/14

Beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till
socialnämndens tillståndsdelegerade överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden tillstyrker att ansökan från Kanaans
Trädgårdscafé om alkoholserveringstillstånd avseende
stadigvarande pausserveringstillstånd till allmänheten, i restaurang
och uteservering, avseende vin och starköl mellan måndag till
söndag, klockan 11.00–21.00 på Kanaans kulturcafé på Vällingby
torg 43, beviljas.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens tillståndsdelegerade har remitterat en ansökan om
alkoholserveringstillstånd för Kanaans Trädgårdscafé. Ansökan
avser stadigvarande pausserveringstillstånd att i restaurang och
uteservering servera vin och starköl mellan måndag till söndag,
klockan 11.00–21.00, på Kanaans kulturcafé på Vällingby torg 43.
Förvaltningen föreslår att ansökan tillstyrks i enlighet med ansökan.
Beslutsgången
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2019/14-2 Svar på remiss om ansökan om
serveringstillstånd på Kanaans trädgårdscafé
 HV 2019/14-1.1 Remiss om ansökan om serveringstillstånd
på Kanaans trädgårdscafé

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2019
Sida 16 (24)
2019-05-14

§ 10
Remiss av motion om byggande av ny tunnelbanelinje
sträckan Alvik - Hässelby via Bromma flygplats.
HV 2019/7

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion av Karin Wanngård, Jan
Valeskog och Emilia Bjuggren (S) som bland annat gäller byggande
av en ny tunnelbanelinje på sträckan Alvik - Hässelby via Bromma
flygplats, med syfte att trafikförsörja befolkningen i ett växande
Bromma.
Motionen innehåller ett antal förslag av politisk natur.
Förvaltningen har inga synpunkter på hur stadsdelsnämnden ska
förhålla sig till förslagen utöver konstaterandet att Stockholms stad
växer och behovet av transporter ökar. Eftersom möjligheten att öka
ytorna för fler vägtransporter är begränsade är stadens nuvarande
målinriktning att transporter ska ske med mer yteffektiva lösningar
som exempelvis kollektivtrafik, gång och cykel. Stadens mål är att
det totala trafikarbetet ska minska, framför allt för personbilar.
Stadens möjligheter att nå målet om en fossilbränslefri stad är också
beroende av att den regionala fysiska planeringen driver på
omställningen till en fossilbränslefri transportsektor och ett
regionalt utbud av kollektivtrafik
Beslutsgången
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2019/7-2 Svar på motion om byggande av ny
tunnelbanelinje sträckan Alvik - Hässelby via Bromma
flygplats.
 HV 2019/7-1.1 Remiss av motion om byggande av en ny
tunnelbanelinje, sträckan Alvik-Hässelby (via Bromma
flygplats), för att trafikförsörja befolkningen i ett växande
Bromma (2/5)
 HV 2019/7-1.2 Remiss av motion om byggande av en ny
tunnelbanelinje, sträckan Alvik-Hässelby (via Bromma
flygplats), för att trafikförsörja befolkningen i ett växande
Bromma (3/5)
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HV 2019/7-1.3 Remiss av motion om byggande av en ny
tunnelbanelinje, sträckan Alvik-Hässelby (via Bromma
flygplats), för att trafikförsörja befolkningen i ett växande
Bromma (4/5)
HV 2019/7-1.4 Remiss av motion om byggande av en ny
tunnelbanelinje, sträckan Alvik-Hässelby (via Bromma
flygplats), för att trafikförsörja befolkningen i ett växande
Bromma (5/5)
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§ 11
Stockholms stads demokratiundersökning - resultat för
Hässelby-Vällingby stadsdel
HV 2019/2

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2017 genomförs demokratiundersökningen i Stockholms
stad. Invånare anger hur de upplever frågor om demokrati,
inflytande och diskriminering. I Hässelby-Vällingbys
stadsdelsområde har resultatet ökat inom absoluta merparten av
frågorna. Dock har förtroendet för äldreomsorgen sjunkit något och
en lägre andel är positivt inställda till möjligheten att påverka
stadsdelsområdets torg.
Stadsdelsförvaltningen menar att det pågående utvecklingsarbetet
inom äldreomsorgen kommer att leda till förbättrat förtroende.
Förvaltningen lyfter frågan om torg-påverkan i samverkansforum
med trafikkontoret.
Beslutsgången
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2019/2-2 Anmälan av Stockholms stads
demokratiundersökning - resultat för Hässelby-Vällingby
stadsdel
 HV 2019/2-1.1 Bilaga 1 till Stockholms stads
demokratiundersökning
 HV 2019/2-1.2 Bilaga 2 till Stockholms stads
demokratiundersökning
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§ 12
Anmälan av Patientsäkerhetsberättelser
HV 2019/15

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av
patientsäkerhetsberättelser och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva
en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen
är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat
av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det
går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet
hos externa intressenter tillgodoses.

Beslutsgången
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 156189 (Godkänd - R 2) Anmälan av
patientsäkerhetsberättelser
 HV 2019/15-3 Patientsäkerhetsberättelse 2018 Skolörten
 HV 2019/15-1 Patientsäkerhetsberättelse Ekeby Paradsängen
 HV 2019/15-2 Patientsäkerhetsberättelse Hässelgården
 HV 2019/15-5 Patientsäkerhetsberättelse Koppargården
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§ 13
Anmälan av beslut om avslutat tillsynsärende från
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.5- 39599/2018
HV 2019/1

Beslut
Stadsdelsnämnden tar del av beslutet och lägger det till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under år 2015 och 2016 inkom till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, lex Sarah anmälningar från kommuner och stadsdelar
i Stockholms län samt region Gotland. Anmälningarna rörde den
uppkomna situationen med hög arbetsbelastning, utifrån den då
rådande flyktingtillströmningen. Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd var en av de stadsdelar som gjorde en lex Sarah
anmälan i november 2015. Anmälan gjordes utifrån att
förvaltningen inte kunde garantera rättssäkerheten i ärenden,
rörande ensamkommande barn, på grund av en för hög
arbetsbelastning.
Mot bakgrund av de lex Sarah anmälningar som inkom till IVO
under år 2015 och 2016 beslutade IVO, den 15 november 2018, att
inleda en tillsyn i form av egengranskning. Kommunerna och
stadsdelarna fick i uppdrag av IVO att utföra en egengranskning och
besvara tre frågor i fritext. Svaret på frågorna skulle vara IVO
tillhanda den 10 december 2018.
Beslutsgången
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2019/1-2 Beslut om avslutat ärende- Inspektionen för
vård och omsorg
 HV 2019/1-1.5 Bilaga till Meddelande om tillsyn med
anledning av hög arbetsbelastning i anslutning till den
rådande flyktingtillströmningen - Beslut från inspektionen
för vård och omsorg
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§ 14
Anmälan av medborgarförslag som inte hanteras på
nämnd
HV 2019/82

Beslut
Stadsdelsnämnden 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.
Beslutsgången
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2019/82-1 Anmälan av medborgarförslag som inte
hanteras på nämnd 2019-05-14
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§ 15
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
Avseende tidsperioden 2019-03-12 – 2019-04-09
HV 2019/8

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsdirektören har delegation att fatta beslut i ärenden enligt
delegationsordningen. Hen har också rätt att vidaredelegera beslut
till tjänstemän. Beslut fattade på delegation enligt den här ordningen
ska anmälas till nämnd.
Beslutsgången
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2019/8-1 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på
delegation

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2019
Sida 23 (24)
2019-05-14

§ 16
Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Följande frågor anmäldes:
Ordförande Bo Arkelsten (M) anmälde frågorna som togs upp på
den öppna frågestunden. Dessa var:
1. Önskan om skyltning av Maltesholms torg
2. Påpekande att tunnelbanan och buss 119 inte synkar från
Hässelby strand sent på kvällarna. Detta gäller också tunnelbanan
och buss 541 från Vällingby sent på kvällarna.
3. Problematiskt att buss 115 har sin busshållsplats ca 450 meter
från entrén till Bromma Geriatrik (Råcksta sjukhus). Innan
ombyggnad av området låg busshållsplatsen mycket närmare entrén.
Ledamot Özlem Körhan (V) tar upp att det är mycket skräpigt
utefter körbanan mellan busshållsplatserna Åkermyntan och
Smedshagen. Grovstädning behöver utföras
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§ 17
Förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Denise Melin lämnade följande information:
På Koppargården arbetar man med Silviacertifiering.
Grundutbildning har hållits och under hösten 2019 kommer det att
hållas fortsättningskurs. Koppargården blir det första vård- och
omsorgsboendet i stadsdelen där samtliga är Silviasyster
certifierade.
När beslut togs tidigare i våras att stänga Skolörtens vård- och
omsorgsboende bodde 32 personer där. I början av juni kommer det
att finnas 7 boende som bor kvar.
Marie Janemar, stabschef kommer att vara tillförordnad
stadsdelsdirektör den 16 maj-9 juni 2019 under Denise Melins
ledighet.

