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§1
Protokolljusterare och tid för justering
Ordförande Bo Arkelsten (M) och vice ordförande Lisa
Carlsson (S) kommer att justera protokollet digitalt den 24
oktober kl 12.00
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§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg av skrivelse
angående samverkan med Hässelby Gårds skola den 17
oktober 2019 från ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med fler,
se § 17
Dagordningen


Tema: Information om äldreomsorgen



Öppen frågestund

Under den öppna frågestunden togs följande frågor upp:




Eventuell utförsäljning av Vällingby centrum
Otrygghet i Råcksta
Säkerhet kring Vällingbyskolan



Hässelby Vällingby stadsdelsnämnds ordförande Bo
Arkelsten gratulerar fältassistent Eva Wenner som fått
tidningen Mitt i:s pris "Min lokala hjälte"

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 7/2019
Sida 4 (30)
2019-10-17

Beslutsärenden

§3
Månadsrapport september 2019
HV 2019/558

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
månadsrapport september 2019.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och
resultatdispositioner. De åtgärder som beslutades i
verksamhetsplanen följs och ger effekt. Den största utmaningen att
uppnå budget i balans finns vid beställarsidan inom stöd och service
till personer med funktionsnedsättning, inom barn- och ungdom vid
verksamhetsområdet individ och familj samt inom äldreomsorgens
utförarenheter. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer
återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson (S) med flera lämnade
följande särskilda uttalande:
"Att delvis godkänna månadsrapporten och därutöver anföra;
Den borgerliga budgeten i stadshuset prioriterade skattesänkningar
före skola, äldreomsorg, funktionshindersomsorg och förskola.
Vi socialdemokrater föreslog 330 miljoner kronor mer till
stadsdelarna – mer än 30 miljoner mer till Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning. Det skulle kanske inte ha löst alla problem
men inte heller tvingat fram de drastiska neddragningar i välfärden
som nu sker för att få den borgliga majoritetens budget att gå i
balans.
Anställningsstopp är fel sätt att spara in pengar och slår
urskillningslöst oavsett vikten av verksamheten. Andra metoder för
att åstadkomma ekonomisk balans bör prövas och skyndsamt
redovisas till nämnden.
Stadsdelen bör vidare gemensamt kräva av kommunstyrelsen – och
då särskilt dennas borgerliga majoritet – att man reviderar budgeten
för stadsdelarna så att det finns förutsättningar att klara budgeten
utan att välfärden och tryggheten hotas och försämringar sker för
våra medborgare.
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Den borgliga alliansen lovade att tryggheten skulle bli bättre om de
kom till makten men idag kan vi konstatera att de dödliga
skjutningar ökar. Den borgliga majoriteten sa att med
ordningsvakter skulle det bli bra men verkligheten visar att det inte
räcker. Vi behöver fler insatser. Stadens ledning måste ligga på
polisen och vi behöver jobba ännu mer förebyggande.
Det behövs både förebyggande arbete, trygghetsinvesteringar och
väktare. Men det som majoriteten har gjort är att införa
anställningsstopp, så att vi inte kan anställa de fältare eller annan
förebyggande personal som behövs, samtidigt som de sparat på
trygghetsinvesteringarna.
Socialdemokraterna är av den bestämda åsikten att vi ska sätta stopp
för det som skapar otrygghet och göra det som är gemensamt bäst
för vår stadsdel så att vi kan öka tryggheten i vår stadsdel. Därför
föreslår vi att vi lägger en gemensam skrivelse till stadshuset och
finansborgarrådet att det är orimligt att vår stadsdel inte kan
nyanställa fältassistenter eller att vi inte kan låta de ungdomar och
medborgare som behöver ha vård och omsorg på ett hem ska kunna
få det. Vi behöver gemensamt stå upp för vår trygghet.
Vi vill också särskilt poängtera att vi förväntar oss att arbetsmiljön
för vår personal är fortsatt god och att arbetsbelastningen är fortsatt
rimlig med de neddragningar som nu ska ske. Vi förväntar oss
också att den samhällsservice som våra medborgare är värda och
vana vid inte förlorar i kvalitet eller utbud. En väl fungerande
samhällsservice är också en viktig del i trygghetsskapande arbete.
Vi befarar nu att den sittande borgerliga majoriteten har andra
prioriteringar än att våra medborgare ska ha det bra. Och är det så
att pengarna inte räcker för att bibehålla en god kvalitet i utbudet till
våra medborgare förslår vi att den blå-gröna majoriteten höjer
skatten.
Inte heller är det ansvarsfullt av den grön-blåa majoriteten att nu
vilja sälja ut Vällingby centrum för en miljard kronor för att täcka
upp sina skattesänkningar. Att ni vill sälja ut vårt centrum hade
sannolikt medborgarna i vår stadsdel velat veta innan de röstade.
Det är ett svek mot vår stadsdel och mot folket som bor här. Att den
grön-blå majoriteten dessutom vill införa ett besparingskrav på 2 %
i samtliga verksamheter inom staden under nästa år är ytterligare ett
exempel på att ni inte kan sköta om staden eller de som bor här.
Spara in, nedrusta och privatisera går bra men att satsa på och
utveckla både vår stad och stadsdel är det inte tal om.
Det må vara i prognos att nå en budget i balans men
Socialdemokraterna ställer sig frågande till vilket pris det kommer
att ha för dels våra medborgare men också för vår personal inom
förvaltningens verksamhetsområden. Det är med stor oro vi nu ser
hur den prislappen kommer att bli alldeles för hög och istället hade
vi gärna sett att man satsar för att bygga en stad som håller
samman."
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Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med fler instämde
i (S): särskilda uttalande.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 208237 Månadsrapport September
 211678 (Godkänd - R 3) Månadsrapport September
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§4
Fortsatt stängning av ett våningsplan på Hässelgårdens
vård- och omsorgsboende
HV 2019/534

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att plan 4 på
Hässelgårdens vård- och omsorgsboende fortsätter att hållas stängt
till och med 31 januari 2021.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
Hässelgårdens vård- och omsorgsboende är ett boende för äldre
med demenssjukdom. Boendet drivs på entreprenad av Norlandia
Care AB till och med 31 januari 2021. I mars 2017 ansökte
Norlandia Care till förvaltningen om att få stänga ett av
våningsplanen på grund av att verksamheten hade många tomma
lägenheter. Med anledning av Norlandia Cares uppgifter om fortsatt
låg efterfrågan och att stadens äldreboendeplan visar att behovet av
platser i vård- och omsorgsboende minskar föreslår förvaltningen
att våningsplan 4 på Hässelgårdens vård- och omsorgsboende
fortsätter att hållas stängt till och med avtalets utgång den 31 januari
2021.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 205884 (Godkänd - R 1) Fortsatt stängning av ett
våningsplan på Hässelgårdens vård- och omsorgsboende
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§5
Inriktningsbeslut om evakuering av förskolan Renfanan,
Renfanegränd 6
HV 2019/456

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att från och med
hösten 2020 evakuera förskoleverksamheten på Renfanegränd 6 i
Kälvesta, Vällingby på grund av inomhusmiljöproblem.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att
hyra in evakueringslokaler.
Sammanfattning av ärendet
Förskolan på Renfanegränd 6 har under flera år dragits med
inomhusmiljöproblem. Fastighetsägaren SISAB har utfört flera
åtgärder men problemen har ändå inte kunnat elimineras. Beslut har
därför gemensamt fattats med fastighetsägaren SISAB att
verksamheten i lokalerna skall evakueras till andra lokaler tills
vidare. Barngruppen kommer att hållas samman. Under
evakueringen utreds möjligheterna att på sikt uppföra en ny förskola
på Renfanegränd.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 205885 (Godkänd - R 1) Inriktninigsbeslut om inhyrning av
evakueringslokaler för förskolan Renfanan, Renfanegränd 6,
Vällingby
 200605 Bilaga - karta
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Remisser

§6
Remiss av möjligheternas Stockholm - Vision 2040
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/483
HV 2019/454

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd förklarar ärendet omedelbart
justerat.
Sammanfattning av ärendet
Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm är precis som
kommunfullmäktiges budget uppdelad i tre huvudteman med
samma utgångspunkter som kommunfullmäktiges mål:




En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.
En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Visionen ligger helt i linje med Agenda 2030, en utvecklingsagenda
som antagits av FN. Stockholm ska vara ledande i genomförandet
av Agenda 2030 genom att förverkliga visionen.
Visionen säger att Stockholm präglas av tillit genom att staden är
trygg och tillgänglig. Stockholm är världsledande inom mänskliga
och barns rättigheter, fri från diskriminering och är världens mest
jämställda stad. Staden ska ha Sveriges bästa företagsklimat och det
finns många utbildningsvägar till arbete vilket underlättar för
människor att växla mellan företagande, yrkesliv och studier. Det
finns goda lokaliseringsmöjligheter för företag i Stockholm och
kontakterna med staden är smidiga. Olikheter ses som en tillgång
och staden präglas av mångfald. Demokratin är livaktig i hela
staden och invånarna upplever att de har inflytande.

Reservationer
Vice ordförande Lisa Carlsson (S) med flera reserverade
sig mot beslutet enligt nedan:
"Nämnden föreslås besluta
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att avslå förvaltningens förslag till svar på remissen från
kommunstyrelsen.
att därutöver anföra följande:
Inledningsvis vill vi konstatera att antagande av nya visioner vart
fjärde år riskerar innebära att långsiktigheten och tilltron till
färdriktningen blir begränsad. Vision 2030 fungerade som vision för
staden i närmare 8 år. Det finns mycket som talar för att Vision
2040 – Ett Stockholm för alla skulle ha tillåtits att verka
motsvarande tid för att garantera långsiktighet och kontinuitet i
stadens verksamheter.
Med detta sagt bör det finnas starka skäl om man ändå väljer att
revidera en vision som stadens verksamheter framgångsrikt jobbat
för. De starka skälen går knappast att utläsa av ärendet utan får
snarare ses i ljuset av att den dåvarande borgerliga oppositionen, vid
antagandet av Ett Stockholm för alla, uttalade ambitionen att
upphäva visionen vid ett maktskifte.
Det formella skälet för att vilja upphäva visionen var uppfattningen
att den förankrats för dåligt. När samma borgerliga opposition nu i
majoritet presenterar ett förslag till ny vision är det ett dokument
som på intet sätt processats tillsammans med några andra aktörer
utanför rotlarnas och stadsledningskontorets slutna värld (än
möjligtvis med undantag av en utvald reklambyrå). Hade de
borgerliga partierna menat allvar med sin uppfattning från tidigare
behandling skulle ärendet ha hanterats annorlunda.
Med det sagt är det varje majoritets möjlighet att föreslå en ändring
av vision. I detta fall väljer den borgerliga majoriteten att medvetet
distansera sig från målet ett Stockholm för alla. Det är begripligt
sett till den förda politiken.
När hyresrätter säljs ut och färre bostäder produceras och när
skatten sänks på bekostnad av skolans, omsorgens och kulturens
förutsättningar så kan man inte självklart utgå från att det upplevs
som steg på vägen mot en stad för alla.
Även om vi i grunden uppskattar och instämmer med de delar, som
i stort överensstämmer med den gällande visionen, som strävar efter
att Stockholm ska vara en öppen stad där alla kan vara den de är så
tycker vi att det finns stora problem med det förslag som nu
remitterats. I grunden handlar det om att diskrepansen mellan det
som står i visionen och det som är den faktiska politiken är alltför
stor. Låt oss bara peka på några tydliga illustrationer.
•Stockholm ska vara en av världens tryggaste städer. Det är
naturligtvis en gemensam målsättning för oss alla. I verkligheten
har dock antalet skjutningar aldrig varit så höga som nu och
samtidigt minskas resurserna till förebyggande arbete.
2(4)
•Ett målmedvetet arbete för säkerhet och trygghet har minskat
risken för brott, olyckor och oönskade händelser. Ytterligare ett mål
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alla är överens om, men som rimmar illa med att majoriteten ännu
inte genomfört en krisledningsövning för staden.
•I Stockholm känner invånarna sig delaktiga och har inflytande. Det
vill vi alla – men det är i skarp kontrast mot den borgerliga
majoritetens beslut att avlöva stadsdelsnämnderna på ekonomiska
resurser för lokal demokrati.
•Stadens förskolor och skolor är väl ansedda och håller en hög
kvalitet. Även här ett mål som vi alla delar men som knappast blir
verklighet av en underfinansierad budget som gör att
utbildningsförvaltningen samt flertalet skolor och förskolor går med
underskott.
•Stockholm har en välfungerande arbetsmarknad som skapar en hög
sysselsättning. Så viktigt men just nu är utvecklingen den motsatta.
Minskade ambitioner för arbetsmarknads- och utbildningspolitik
gör att antalet i behov av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet
har ökat alla årets månader.
•Ett aktivt tillgänglighetsarbete och ändamålsenligt stöd skapar
förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta fullt
ut. Det borde vara en självklarhet men samtidigt översvämmas
staden av elsparkcyklar som hindrar framkomlighet och omsorgen
om personer med funktionsnedsättning fick 2019 den lägsta
uppräkningen på åtskilliga år.
•Yrkeskunnandet hos alla de som arbetar inom välfärden tas tillvara
och är en utgångspunkt för allt kvalitetsarbete. Det kunde man ju
önska men i själva verket har åtskilliga förslag för tryggare
anställningar för välfärdsarbetare avslagits under året och stadens
personal- och jämställdhetsutskott har lagts ned.
•I det sociala arbetet finns tydligt fokus på det förebyggande arbetet
och tidiga insatser. Jodå, om man bortser från att stadsdelarna fick
66 miljoner kronor mindre till barn, kultur och fritid vilket nu syns i
många av de åtgärder som skapar förebyggande insatser.
•I Stockholm är ingen äldre ofrivilligt ensam eller socialt isolerad.
En så central uppgift för oss alla men hittills har den enda tydliga
insatsen handlat om att stoppa utbyggnaden av aktivitetscenter och
mötesplatser.
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•Stockholm är en äldrevänlig stad där äldres behov finns med i hela
samhällsplaneringen vore ett bra mål om det inte vore för att Micasa
i verkligheten tvingats stoppa projekt för nya äldreboenden.
3(4)
•Näringslivet stöds av ett effektivt och hållbart transportsystem.
Arlanda är ett nav med globala och nationella kopplingar. Absolut
viktigt. Emellertid leder ju beslutet att bevara Bromma flygplats till
att regionen inte kraftsamlar kring Arlanda och att direktlinjer längs
ned (senast till Los Angeles).
•En hög och kontinuerlig takt i stadsbyggandet skapar en
välfungerande bostadsmarknad. Så var fallet under förra
mandatperioden. Denna präglas istället av
halverade byggprognoser, drastiskt minskat antal bostäder i antagna
detaljplaner och färre markanvisade lägenheter i så gott som alla
kategorier.
•I alla stadsdelar finns ett brett utbud av bostäder med olika
upplåtelseformer. Sagt samtidigt som den politiska majoriteten
stoppat hyresrätter i områden där det saknas sådana, exempelvis i
delar av Bromma och Stureby.
•Det skapar en levande stad där alla barn och ungdomar erbjuds en
trygg och inspirerande uppväxtmiljö med plats för lek, kreativitet
och vila. Men inte om man bor i Skarpnäck och vill ta del av
parklekarna. Flera är tills vidare stängda.
•All stadsutveckling genomsyras av hållbar energianvändning,
miljöanpassade transporter och resurseffektiva kretslopp. Det gör
det ju obegripligt att kommunfullmäktiges borgerliga majoritet
avslagit kravet på en strategi med konkreta insatser för en
klimatneutral byggsektor.
•I den täta och blandade staden är gång-, cykel- och kollektivtrafik
de självklara valen. Förutsatt att trottoaren och gångbanan i
framtiden blir skottad.
•Stockholms utbyggda kollektivtrafik är attraktiv och tillgänglig.
Möjligtvis med sikte på 2040 eftersom den nuvarande majoriteten
flera gånger avslagit förslag om att tidigarelägga
tunnelbaneutbyggnaden genom förskottering. I själva verket leder
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nuvarande politik till mer trängsel under lång tid och till att bilen
blir ett fortsatt attraktivt vägval.
•Biblioteken är viktiga mötesplatser för kultur- och samhällsfrågor
som främjar barns och ungas läslust och lust att lära. Nedstängda
bibliotek, nedlagt bokkollo och inställda skolbesök talar ganska
mycket ett annat språk.
•Kulturskolan är tillgänglig och jämlik och når barn och unga i hela
staden med en bred blandning av musik, dans, teater och konst. Bra
målsättning. Lätt att dela. Men vägen dit är inte uppsagd personal,
inställda kurser och anmälningskaos.
•Besöksnäringen är stark och bidrar till den internationella
attraktionskraften och till sysselsättning och tillväxt i regionen.
Detta gör ju det ljumma engagemanget för OS obegripligt.
4(4)
•Återvinning och återbruk är en naturlig del av stockholmarnas
vardag. Dock inte om man vill återvinna innan klockan 10.00 på
vardagar. Då är återvinningscentralen stängt till följd av borgerligt
beslut att avslå ökat öppethållande.
•I stadens verksamheter förenas höga ambitioner för välfärden med
omfattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar
ekonomi. Standard an Poor´s har varnat för sjunkande kreditbetyg
och stadsledningskontoret har återkommande varje månad varnat
för den icke hållbara ekonomi som nuvarande politik innebär.
•Världens bästa skola finns på Järva, Skärholmen har den hippaste
konsthallen i norden, I Farsta trängs sverigeeliten med de glada
amatörerna i de ultramoderna idrottsanläggningarna. Tätheten bland
restaurangerna i Hagsätra-Rågsved är svårslagen. Författarna till
visionen pekar själva ut detta som drömmar. Det är bra att ha
drömmar – men ska de bli verklighet behöver politiken driva åt det
hållet. Låt oss konstatera att nuvarande majoritet inte räknat upp
den socioekonomiska ersättningen till förskolor på bland annat
Järva, att anslagen till kultur minskats rekordmycket samt att den
enda stora idrottsinvesteringen som gjorts är i innerstaden och inte i
ytterstaden. Vad staden gjort för restaurangutbudet i Rågsved vet vi
faktiskt inte.
• Stadsdelar som växt samman. De tio utpekade sambanden är en
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viktig del av översiktsplaneringen. När det första, mellan Bromsten
och Rinkeby, skulle realiseras stoppades det i
stadsbyggnadsnämnden av den borgerliga majoriteten. Inga andra
initiativ har ännu tagits för att realisera sambanden.
Listan på områden där de fina orden inte stämmer med vad som
genomförts kunde varit längre. Det är inget fel att ha ambitioner
som går utöver vad man hittills genomfört. Tvärtom är det en
naturlig del av en vision som utvecklar staden på sikt. Om det, på
område efter område, däremot visar sig föras en politik som är
motsatt mot de fina orden och när medborgarna upplever att
visionen mer blir av en reklambyråprodukt än ett styrande
dokument för vad som händer i stadens verksamhet blir värdet av
visionen lägre.
I sin reservation, när Stockholm antog visionen om Ett Stockholm
för alla, anförde de borgerliga partierna att visionen för mycket
fokuserade på stadens egna verksamheter och vad dessa skulle göra.
Det förslag till vision som nu presenterats har tagit intryck av denna
kritik och avstår nästan helt från att precisera vad stadens
verksamheter ska göra för att uppnå önskelistan. Vi tror att det
riskerar innebära en svagare måluppfyllelse och i förlängningen att
det inte bidrar till möjligheternas Stockholm.
Vi anser därför att stadens verksamheter även framgent bör arbeta i
enlighet med den gällande visionen om Ett Stockholm för alla och
att förslaget därmed bör avslås. "

Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med fler reserverade
sig mot beslutet enligt nedan:
"Förslag till beslut:
- Avstyrka Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm
- Låta Vision 2040 – Ett Stockholm för alla och tillhörande
Färdplanen för ett Stockholm för alla fortsätta vara stadens vision
- Därutöver anföra
Vänsterpartiet anser att nuvarande Vision 2040 – Ett Stockholm för
alla har kunskapsbaserade förutsättningar att tillsammans med
Färdplanen för ett Stockholm för alla, som arbetades fram under
förra mandatperioden, fungera utmärkt som måldokument även
denna mandatperiod. Särskilt som inga andra argument än
maktskiftet har framkommit som skäl för en revision av stadens
vision.
En vision som byts varje mandatperiod blir i stort sett verkningslös i
arbetet med att styra stadens långsiktiga utveckling. Om en vision
ska stå sig över politiska majoritetsskiften krävs ett annat grepp än
att av maktpolitiska skäl revidera en vision som endast verkat i
några få år.
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Staden och stockholmarna tjänar inte på att majoriteten av
prestigeskäl undergräver syftet med ett långsiktigt visionsarbete,
och vi vet inte ens om en reviderad version kommer att kombineras
med gedigna kunskapsbaserade strategier som i färdplanen. Det
svåra är inte att formulera framtidsdrömmar, utan vad som krävs är
faktabaserade strategier som leder framåt.
Vänsterpartiet vill istället bygga vidare på färdplanen som bygger
på forskning och de gedigna kunskapsunderlag som togs fram inom
ramen för Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.
Kommissionens uppdrag var att uppdraget att analysera skillnader i
livsvillkor i staden och föreslå åtgärder för en jämlik och socialt
hållbar utveckling på både lång och kort sikt. Genom att förkasta
allt det grundläggande och forskningsbaserade arbete som gjordes
går stadens miste om att utveckla strategier på medellång sikt,
längre än varje årlig budget, för att utveckla staden på ett hållbart
sätt. Färdplanen täcker redan många viktiga områden, men vi ser
framöver ett behov av kompletteringar med nya kunskapsunderlag,
exempelvis med frågor som rör vår äldre befolkning."
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten med fler (M) och ledamot Peter
Dannqvist med fler (MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lade fram ett eget
förslag till beslut och yrkade bifall till detta.
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
 205888 (Godkänd - R 1) Kopia av Revidering av Vision
2040 - Möjligheternas Stockholm
 HV 2019/454-1 Remissbrev för remiss av möjligheternas
Stockholm - Vision 2040
 HV 2019/454-3 Möjligheternas Stockholm - vision 2040
 HV 2019/454-2 Revidering av Vision 2040 - Möjligheternas
Stockholm
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§7
Remiss av Ändring av reglementen för vissa
facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente
med allmänna bestämmelser för Stockholms stads
nämnder
HV 2019/424

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har fått en remiss för yttrande
och lämnar svar avseende förslag till reglemente för
stadsdelsnämnderna samt för reglemente med allmänna
bestämmelser för Stockholms stads nämnder. Svar på remissen ska
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-10-25.
Ändringarna har sin grund i kommunfullmäktiges beslut om budget
2019, den nya kommunallagen, dataskyddsförordningen samt vissa
andra lagändringar.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 205890 (Godkänd - R 1) Remiss om ändring av reglementen
för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i
reglementen med allmänna bestämmelser för Stockholms
stads nämnder
 HV 2019/424-1.10 Följebrev för remiss av Ändring av
reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna
samt i reglemente med allmänna bestämmelser för
Stockholms stads nämnder
 HV 2019/424-1.5 Förslag på ändring av reglemente för vissa
facknämnder och stadsdelsnämnder samt i reglemente för
servicenämnden
 HV 2019/424-1.7 Förslag på ändring av Reglemente med
allmänna bestämmelser för stadens nämnder
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§8
Remiss av Betänkandet Styrkraft i
funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)
Remiss från kommunstyrelsen, diarienummer KS 2019/1270
HV 2019/495

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått en remiss från kommunstyrelsen
”Betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)”
med diarienummer KS 2019/1270. Stadsledningskontoret vill ha
förvaltningens yttrande senast 2019-10-15. Förvaltningen ser
positivt på utredningens förslag och prioriteringar.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 205893 (Godkänd - R 1) Remiss
 HV 2019/495-1 Följebrev Betänkandet Styrkraft i
funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23), KS 2019/1270
 HV 2019/495-1.2 Betänkandet Styrkraft i
funktionshinderspolitiken (SOU 201923)
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§9
Remiss om Handlingsplan för minskad spridning av
mikroplast.
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/710.
HV 2019/236

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i budgeten för 2018, miljö- och
hälsoskyddsnämnden i uppdrag att ”intensifiera arbetet med att
undersöka vilka källor som lokalt orsakar spridning av mikroplaster
och i samråd med berörda nämnder ta fram en handlingsplan för att
minska spridningen av mikroplaster”.
Förvaltningen välkomnar förslaget till handlingsplan som är
ambitiöst och genomarbetat. Föreslagna åtgärder klargör hur
ansvariga förvaltningar och bolag bäst kan begränsa spridning av
mikroplaster från stadens verksamheter. I förslaget framgår också
en tydlig ansvarsfördelning mellan stadens nämnder och bolag.
Handlingsplanens åtgärdsförslag berör stadsdelsnämndens
verksamheter främst vid anläggning av fotbollsplaner, lekmiljöer
vid lekplatser, parklekar och förskolegårdar. Men även vid inköp,
upphandlingar samt avfallshantering internt och hantering av
nedskräpning inom park-och naturmark. Vilka krav som ska ställas
på markbeläggning i lekmiljöer är beroende av vilken typ av
anläggning eller utrustning som planeras. Vid ytor där tillgänglighet
krävs ska material väljas som också är lämpligt ur ett hälso- och
miljöperspektiv, exempelvis stenplattor, stenmjöl eller träramper.
Vid en yta som kräver fallskydd men inte särskild
tillgänglighetsanpassning fungerar strid sand eller bark som
fallunderlag.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 205895 (Godkänd - R 1) Handlingsplan om minskad
spridning av mikroplast.
 HV 2019/236-1 Följebrev Handlingsplan för minskad
spridning av mikroplast. Framtagande och hantering av
kontorsremiss
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HV 2019/236-1.1 Handlingsplan för minskad spridning av
mikroplast. Framtagande och hantering av kontorsremiss
HV 2019/236-1.2 Beslut från miljö- och
hälsoskyddsnämnden - Handlingsplan för minskad spridning
av mikroplast - Tjänsteutlåtande
HV 2019/236-1.3 Beslut från miljö- och
hälsoskyddsnämnden - Handlingsplan för minskad spridning
av mikroplast - Bilaga 1
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§ 10
Remiss av motion om central kostenhet för hållbar mat i
stadens verksamheter
HV 2019/311

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
svar angående remissen "Motion om en central kostenhet för hållbar
mat i stadens verksamheter".
2. Svaret överlämnas till stadsledningskontoret för vidare
beredning.
Sammanfattning av ärendet
I stadens budget för 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en stadsövergripande mat-strategi med inriktning och
vägledning för samtliga verksamheter. "God, hälsosam och
klimatsmart mat-strategi för Stockholms stad antogs av
kommunfullmäktige i maj 2019.
Socialdemokraterna har inkommit med en motion om att inrätta en
central kostenhet för hållbar mat i stadens verksamheter och
hänvisar till skrivningar i mat-strategin."För att säkerställa
implementering, kontinuerlig uppföljning, kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte så inrättas ett nätverk. På sikt skulle nätverket
kunna utvecklas och formaliseras till en kostenhet med
övergripande ansvar för stadens mat och måltider."
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 205786 Svar på remiss av motion om centralkostenhet för
hållbar mat i stadens verksamheter
 HV 2019/311-1 Remiss av motion om central kostenhet för
hållbar mat i stadens verksamheter
 HV 2019/311-1.1 Motion om central kostenhet för hållbar
mat i stadens verksamheter
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Anmälningar och rapporter
§ 11
Resultatrapporter för Förskoleundersökningen 2019
HV 2019/185

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner redovisningen och
lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Det sammanfattande omdömet från vårdnadshavarna med barn i
kommunala förskolor i Hässelby Vällingby är det samma 2019 som
för 2018; 85 procent nöjda föräldrar. I det sammanfattande
omdömet ingår nöjdhet, trygghet och rekommendation. Resultatet
är en enhet lägre jämfört med stadens kommunala förskolor totalt.
Resultaten i undersökningen har minskat marginellt inom samtliga
frågeområden. Dock ligger nöjdheten högre än staden totalt på två
indexområden; kost, rörelse och hälsa samt utveckling och lärande.
KF indikatorn har gått ner en enhet från 85 till 84 vilket är en enhet
lägre än staden totalt. KF indikatorn är andelen nöjda (betyg 4+5)
på påståendet/frågan: ”Jag är som helhet nöjd med mitt barns
förskola.”

Svarsfrekvensen för Hässelby-Vällingbys kommunala förskolor har
gått ner till 67 (74 procent 2018) vilket kan jämföras med 70 för
stadens kommunala förskolor (71 2018).
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 205898 (Godkänd - R 1) Förskoleundersökningen i Hässelby
Vällingby 2019
 HV 2019/185-1 Resultatrapporter för
Förskoleundersökningen 2019
 HV 2019/185-1.1 Resultatrapporter för
Förskoleundersökningen 2019 (2/8)
 HV 2019/185-1.2 Resultatrapporter för
Förskoleundersökningen 2019 (3/8)
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HV 2019/185-1.3 Resultatrapporter för
Förskoleundersökningen 2019 (4/8)
HV 2019/185-1.4 Resultatrapporter för
Förskoleundersökningen 2019 (5/8)
HV 2019/185-1.5 Resultatrapporter för
Förskoleundersökningen 2019 (6/8)
HV 2019/185-1.6 Resultatrapporter för
Förskoleundersökningen 2019 (7/8)
HV 2019/185-1.7 Resultatrapporter för
Förskoleundersökningen 2019 (8/8)
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§ 12
Ärendelista
Inkomna ärenden registrerade under perioden 2019-08-26 till
2019-09-24
HV 2019/9

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inkomna ärenden diarieförda under perioden 2019-08-26 till 201909-24.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 205900 (Godkänd - R 1) Ärendelista
 204002 ärendelista till oktobernämnden
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§ 13
Tjänstemannabeslut fattade på delegation
HV 2019/8

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 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.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 205901 (Godkänd - R 1) Tjänstemannabeslut fattade på
delegation
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§ 14
Protokoll från pensionärsrådet
HV 2019/461

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från Hässelby Vällingby pensionärsråds sammanträde
2019-10-07
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 210935 Protokoll 2019-10-07
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§ 15
Protokoll från funktionshindersrådet
HV 2019/462

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från Hässelby-Vällingbys funktionshindersråd
2019-10-07.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 210941 Protokoll 2019-10-07
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§ 16
Förvaltningschefens information
Stadsdelsdirektör Denise Melin berättar om huvuddragen i
finansborgarrådets förslag till budget 2020.
Andrea Hormazabal, avdelningschef för barn och unga och
Fredrik Skoglund, avdelningschef för vuxen berättar vad som
hänt sedan föregående nämnd inom deras två avdelningar.
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§ 17
Övriga frågor
Anmäldes skrivelse angående samverkan med Hässelby
Gårds skola den 17 oktober 2019 från ledamot Mohibul
Ezdani Khan (V) med fler, se § 2
Beslut:
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till
förvaltningen för beredning.
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