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§1
Mötets öppnande, protokolljusterare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten (M) hälsar välkommen och förklarar
mötet öppnat.
Ordförande Bo Arkelsten (M) och ledamot Mario Chahrestan (S)
kommer att justera protokollet digitalt den 27/11-2019 kl 12.00
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§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.


Information om försörjningsstöd



Öppen frågestund

Sammanfattning av ärendet
På den öppna frågestunden behandlades följande frågor:





Parkleken Hässelängen
Fritidsgården Åkermyntan
Parkleken Gulsippan
Lövsta/Kyrkhamn
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Beslutsärenden
§3
Månadsrapport oktober 2019 – ekonomi och verksamhet
HV 2019/687

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
månadsrapport oktober 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, samt inom äldreomsorgens
utförarenheter. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer
återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
Ledamot Mario Chahrestan (S) med fler lämnade följande
särskilda uttalande:
"Att delvis godkänna månadsrapporten och därutöver anföra:
Den borgerliga budgeten i stadshuset prioriterade skattesänkningar
före skola, äldreomsorg, funktionshindersomsorg, förskola och
kulturverksamhet. Vi socialdemokrater föreslog 330 miljoner
kronor mer till stadsdelarna – mer än 30 miljoner mer till HässelbyVällingby 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 borgerliga 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.
Den borgerliga alliansen lovade att tryggheten skulle bli bättre om
de kom till makten, men idag kan vi konstatera att de dödliga
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skjutningarna ökar. Den borgerliga 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 fältassistenter 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,
så att vi kan öka tryggheten i vår stadsdel. Därför föreslår vi att vi
lägger en gemensam skrivelse till finansborgarrådet, där vi
framhåller att det är orimligt att vi inte kan nyanställa fältassistenter
och att vi inte kan ge vård på ett hem för de ungdomar och
medborgare som behöver detta.
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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Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 221746 (Godkänd - R 1) Månadsrapport oktober 2019 ekonomi och verksamhet
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§4
Förändringar i Internkontrollplan för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
HV 2019/628

Beslut
Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förslag till reviderad väsentlighets- och riskanalys och plan för
internkontroll för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds
ansvarsområde.
Sammanfattning av ärendet
Den internkontrollplan som nämnden beslutade om i januari 2019
har varit föremål för en revidering då det i februari uppdagades att
två obligatoriska kontroller inte fanns med i den
internkontrollplanen. I samband med den revideringen togs även en
process bort som avsåg samverkan med näringslivet och istället
lades en process till ”Trygghetsrådets parter samverkar kring
lägesbilder, mål och uppdrag” där samverkan med näringslivet
ingår. Vid detta tillfälle fattade dock inte nämnden ett beslut om att
ändra i internkontrollplanen varför förändringarna föreslås nämnden
nu.
Den reviderade internkontrollplanen biläggs detta tjänsteutlåtande.
För att lättare kunna notera skillnaderna har dessa särskilt
markerats. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att godkänna
den förändrade internkontrollplanen.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 216808 Förändringar i internkontrollplan för HässelbyVällingby stadsdelsnämnd
 219148 VoR mod IKP 191024
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§5
System för intern kontroll för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
HV 2019/629

Beslut
Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förslag till system för internkontroll för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnds ansvarsområde.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen anges att varje nämnd ska se till att den interna
kontrollen är tillräcklig inom de områden där nämnden bedriver
verksamhet. Den interna kontrollen omfattar även den verksamhet
som nämnden lämnat över till någon annan att bedriva. I enlighet
med stadens anvisningar är varje nämnd skyldig att upprätta ett
system för intern kontroll.

Stadens anvisningar för nämndernas arbete med intern kontroll har
genomgått vissa mindre förändringar där den främsta är en
vägledning för bedömning av den interna kontrollen. Därigenom
har ett behov av att revidera förvaltningens system för intern
kontroll uppstått. Förändringen är markerad med gult.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 219142 System för intern kontroll för Hässelby- Vällingby
stadsdelsnämnd
 219141 System för intern kontroll 2020

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 8/2019
Sida 9 (26)
2019-11-21

§6
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds sammanträdestider
2020
HV 2019/648

Beslut
1. Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd fastställer följande
sammanträdestider för år 2020.
Torsdag 2 januari kl. 09.00
Torsdag 30 januari
Torsdag 5 mars
Torsdag 16 april
Torsdag 28 maj
Torsdag 25 juni
Torsdag 27 augusti
Torsdag 24 september
Torsdag 22 oktober
Torsdag 26 november
Torsdag 17 december
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds sammanträden sker på
kvällstid, bortsett från sammanträdet den 2 januari 2020.
Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att anordna lämplig lokal, efter
samråd med ordföranden.
Sammanfattning av ärendet
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds sammanträdestider 2020
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 216811 Hässelby Vällingby stadsdelsnämnds sammanträden
2020
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§7
Delegation till stadsdelsdirektören angående rätten att
ansöka om medel från Stockholms stads sociala
investeringsfond
HV 2019/654

Beslut
Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd delegerar till
stadsdelsdirektören, enligt 7 kap 5 § kommunallagen, rätten att
ansöka om medel från Stockholms stads sociala investeringsfond.
Sammanfattning av ärendet
Stockholms stads sociala investeringsfond har som syfte att
motverka utanförskap och social utsatthet. genom
investeringsfonden ska ekonomiska medel föras från kostsamma
insatser till kostnadseffektiva, förebyggande åtgärder för att höja
den samhällsekonomiska vinsten.
Enligt 7 kap 5 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt en anställd
hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd finner det lämpligt att låta
stadsdelsdirektören ansöka om medel från Stockholms stads sociala
investeringsfond.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 217123 Delegation till stadsdelsdirektören i visst fall
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Remisser
§8
Remiss av Uppdatering av programmet för upphandling
och inköp
Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/799
HV 2019/526

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med budget 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att
uppdatera Stockholms stads program för upphandling och inköp,
med fokus på strategier för ökad valfrihet, mångfald och hållbarhet.
Förslaget har utgått från kommunfullmäktiges nya inriktningsmål
för mandatperioden och till innehåll och disposition bygger det
i´flera delar på det nuvarande programmet för upphandling och
inköp. Betoningen, vid uppdateringen, har lagts på att det är hela
inköpsprocessen, från behov till betalning, som är avgörande för ett
effektivt och kostnadsmedvetet inköpsarbete. Målet är en
sammanhållen digital inköpsprocess och för att tydligare ange
vikten av att beakta hela inköpsprocessen föreslår
stadsledningskontoret att benämningen på programmet blir
”Stockholms stads program för inköp”. Programmet har också en
tydlig koppling till stadens miljöprogram.
Ledamot Mario Chahrestan (S) med fler lämnade följande
särskilda uttalande:
"I upphandlingen bör kommunen eftersträva att de parter man har
kontakt med har kollektivavtal med en facklig organisation eller
åtminstone kollektivavtalsliknande villkor för sin personal."
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) anslöt sig till (S)
särskilda uttalande.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Handlingar i ärendet
 216575 Svar på remiss av uppdatering av programmet för
upphandling och inköp
 HV 2019/526-1 Följebrev Uppdatering av programmet för
upphandling och inköp
 HV 2019/526-2.1 Stockholms stads program för inköp bilaga
1
 HV 2019/526-2.3 Program för inköp ändringar mot 2015
bilaga 3
 HV 2019/526-2.4 Klausul om meddelarfrihet och
meddelarskydd KS 2019-799 Bilaga 2
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§9
Remiss av Stockholms stads säkerhetsprogram 20202023
Remiss från kommunstyrelsen, diarienummer KS 2019/1543
HV 2019/632

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med budget 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att
revidera Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 20182021. Stockholms stads säkerhetsprogram, hädanefter kallat
säkerhetsprogrammet, eller endast programmet, föreslås ersätta För
ett tryggare och säkrare Stockholm – Stockholms stads trygghetsoch säkerhetsprogram 2018-2021. Förslaget till säkerhetsprogram
föreslås gälla samtliga nämnder och bolagsstyrelser och återfinns i
bilaga 1 till detta ärende. Utgångspunkten vid revideringen har varit
att tydliggöra stadens höga ambition för säkerhetsfrågorna samt att
anpassa verksamheten till nya omvärldsförutsättningar, lagstiftning
och andra riktlinjer som finns på området. Att samla styrningen av
säkerhetsfrågorna i ett stadsövergripande styrdokument utgör enligt
stadsledningskontoret en förutsättning för att nå framgång i arbetet.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 217796 Svar på remiss av Stockholms stads
säkerhetsprogram 2020-2023
 HV 2019/632-1 Följebrev Stockholms stads
säkerhetsprogram 2020-2023, KS 2019/1543
 HV 2019/632-1.2 KS 2019/1543 Bilaga 1
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§ 10
Remiss om Motion om kulturhus i varje stadsdelsområde
Svar på remiss 2019/847 från kommunstyrelsen Stockholms
stad
HV 2019/322

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens utlåtande till stadsledningskontoret som svar på
remissen.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar ärendet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen har av kommunstyrelsen Stockholms stad
fått i uppdrag att svara på en remiss angående ett förslag om en
samlad strategi som leder till att det på sikt finns ett kulturhus i
varje stadsdelsområde. Konceptet ska vara utformat utifrån lokala
behov och förutsättningar, och i samverkan med civilsamhället.
Ledamot Mario Chahrestan (S) med flera reserverade sig
mot beslutet enligt nedan.
Förslag till beslut
"Nämnden föreslås att tillstyrka motionen samt att därutöver anföra
följande:
Den nedskärning av resurserna till kulturskolan, biblioteken och
samlingslokalerna, som nu genomförs av de borgerliga och
miljöpartiet, är skadliga inte bara för kulturlivet utan också för
civilsamhället, barns och ungdomars uppväxtmiljö och för
medborgarnas trygghet i bostadsområdena. I stället borde kulturlivet
utvecklas. Staden borde ha fler bibliotek med längre öppethållande,
inget anställningsstopp där och inga personalminskningar i
kulturskolan, inga avgifter i kulturskolans kortkurser och egna
lokaler till alla enheter inom kulturskolan. Som sammanhållande
centra för kulturverksamheten behövs samlingslokaler över hela
staden. Dessa mötesplatser är också nödvändiga för den lokala
demokratin, inte minst i socioekonomiskt svaga områden. Kulturen
och demokratin måste vara öppna och tillgängliga för alla
medborgare!
Under 1970-talet hade kommunen – det numera bortglömda – målet
att varje stadsdel (alltså inte stadsdelsnämndsområde!) skulle ha en
kommunalt stödd samlingslokal. I vårt område inte bara Vällingby
folkets hus (med otillräckligt kommunalt stöd) och Hässelby
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villastads folkets hus (utan kommunalt stöd), utan också sådana
lokaler i Grimsta, Råcksta, Nälsta, Hässelby gård, Hässelby strand,
Backlura, Smedshagen o.s. v. (Hässelby villastad är numera moget
för att delas upp i flera stadsdelar!). Dessutom var målet att alla
föreningar gratis skulle kunna hyra lokaler hos dessa lokalhållare –
inte bara vissa prioriterade grupper som idag!
Givetvis måste samlingslokalerna – både de nuvarande och de
framtida – hålla nära kontakt med närsamhället. En handläggare på
stadsdelsförvaltningen bör samordna samarbetet med förskolorna,
så att barnen får tillgång till barnteatern i samlingslokalerna etc.
Liknande samarbete ska ske med grundskolorna, men deras lokaler
behövs för den egna verksamheten, så det är bättre om
föreningslivets behov av lokaler kan tillgodoses av
samlingslokalerna.
Den aktuella motionen bör tillstyrkas som startpunkt för en mer
progressiv kulturpolitik. Förvaltningens resonemang i utlåtandet
håller med om detta, men förvaltningen har av någon anledning
glömt att föreslå tillstyrkan av motionen. Det bör nämnden besluta
nu!"
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) anslöt sig till (S)
reservation.
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten med fler (M), ledamot Christoffer Jönsson
(L), ledamot Carina Franke (KD) och ledamot Peter Dannqvist
(MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ledamot Mario Chahrestan (S) 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
 222723 (Godkänd - R 1) Kopia av Kopia av (I beslutsflöde R 1) Remiss av Motion om kulturhus i varje stadsdelsområde
 HV 2019/322-1 Följebrev Motion om kulturhus i varje
stadsdelsområde, KS 2019/847
 208492 (I beslutsflöde - R 1) Remiss av Motion om
kulturhus i varje stadsdelsområde
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HV 2019/322-1.1 Motion om kulturhus i varje
stadsdelsområde
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§ 11
Samråd om förslag till detaljplan för Kornfibblan 8 inom
Hässelby villastad.
Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2015–18743.
HV 2019/605

Beslut
1. Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från stadsbyggnadsnämnden.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet utgörs av en villafastighet, planförslaget syftar till att
möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av radhus inom fastigheten
Kornfibblan 8. Planförslaget innebär att befintlig bostadsbyggnad
rivs och ersätts med radhusbebyggelse i två våningar, grupperade
kring en gemensam gård. Totalt planeras för sex bostäder upplåtna
som bostadsrätter.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan och berör
endast kvartersmark, fastigheten är privatägd. Planen medför endast
marginella förändringar av befintlig miljö med en förtätning av
bostadshus inom fastigheten. Under förutsättning att frågan om
angöring till fastigheten planeras i samarbete med trafikkontoret har
förvaltningen inget att erinra mot planförslaget.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 216502 Samråd om förslag till detaljplan för Kornfibblan 8
inom Hässelby villastad.
 HV 2019/605-3 Planbeskrivning
 HV 2019/605-2 Plankarta
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Anmälningar och rapporter
§ 12
Protokoll från pensionärsrådet
HV 2019/208

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från pensionärsrådet 2019-11-11
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 222278 Protokoll 2019-11-11
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§ 13
Protokoll från funktionshindersrådet
HV 2019/209

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från funktionshindersrådet 2019-11-11.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 222280 Protokoll 2019-11-11
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§ 14
Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2019
HV 2019/552

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av förvaltningens
redovisning av ej verkställda beslut och lägger rapporten till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) ska kommuner varje kvartal rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslutom bistånd enligt
SoL och LSS som inte har kunnat verkställas inom tre månader.
Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet och verkställda
bistånd eller insatser som tidigare rapporterats som ej verkställda.
Samma rapportering lämnas till kommunens revisorer,
äldrenämnden och socialnämnden. De båda facknämnderna
rapporterar vidare till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 216670 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2019
 216832 kvartalsrapport kvartal 3 2019
 216830 Rapport kvartal 3 2019 LSS
 216831 Rapport kvartal 3 2019 Socialpsykiatri
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§ 15
Skrivelse från (V) angående samverkan med
Hässelbygårdsskolan
HV 2019/644

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Mohibul Ezani khan(V) och Özlem Körhan (V) har den 17 oktober
2019 inkommit med en skrivelse till förvaltningen gällande
samverkan med Hässelbygårdsskolan. I skrivelsen refererar
skribenterna till ett föreläggande från Skolinspektionen. Vidare
ställs frågor till förvaltningen om hur samverkan med
Hässelbygårdsskolan ser ut samt vilka möjligheter som
förvaltningen har för att stödja barn och föräldrar som får
skolrelaterad problematik. Förvaltningen hänvisar skribenterna till
Utbildningsnämnden
avseende Skolinspektionens föreläggande. Samverkan mellan
socialtjänst och skola är idag organiserat inom ramen för BUS, barn
i behov av särskilt stöd. Samverkan finns för att öka skolnärvaron,
föräldrasamverkan genom utbildningar och information,
samverkansmöten för att upptäcka barn och unga med riskfaktorer
samt ett sammanhållet våldspreventivt arbete.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 216731 Samverkan med Hässelbygårdsskolan
 HV 2019/644-1 Skrivelse från (V) angående samverkan med
Hässelby Gårds skola
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§ 16
Ärendelista
HV 2019/9

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inkomna ärenden registrerade under perioden 2019-09-25 till 201910-27.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 216824 Ärendelista
 216820 Ärendelista Novembernämnden

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 8/2019
Sida 23 (26)
2019-11-21

§ 17
Tjänstemannabeslut fattade på delegation
HV 2019/8

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Tjänstemannabeslut fattade på delegation avseende tidsperioden
2019-09-25 till 2019-10-28.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 216887 Tjänstemannabeslut fattade på delegation
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§ 18
Förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsdirektör Denise Melin lämnade följande information:
 Förra veckan uppmärksammades att Koppargårdens
demensboende blivit Siviasystercertifierat.
 Kvalitetsuppföljnigarna i stadsdelsförvaltningen fortsätter.
Ekonomisk uppföljning är en del av detta. Syftet med dessa
uppföljningar är kvalitetshöjning av verksamheterna. Vad
avser hemtjänsten har fakturor till ett värde av 900 000 kr
makulerats på grund av felaktigheter.
 Projektet Matlyftet, som är en föreläsningsserie har varit
mycket uppskattat och välbesökt. Syftet med projektet är att
lyfta måltidsupplevelsen, motverka ofrivillig ensamhet och
sprida goda exempel.
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§ 19
Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Zekiÿe Güler Thompson, representant för kommunal lyfter ett gott
exempel:
Hässelby och Vällingby hemtjänsts personal har i höst fått
arbetskläder/ytterkläder från stadsdelsförvaltningen. Ytterkläderna
bär Stockholms stads logotype.
Fråga från tjänstgörande ersättare Peter Engberg (S) om den kritik
som stadsdelsnämnden erhållit från JO som man kunnat läsa om i
lokalpressen under veckan.
Stadsdelsdirektör Denise Melin svarar att kritiken varit berättigad
och att vi välkomnar granskning av stadsdelsnämndens och
stadsdelsförvaltningens arbete.
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