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§1
Mötets öppnande
Med hänvisning till spridning av Covid 19 och förbudet
för sammankomster överstigande 50 personer har
ordförande i stadsdelsnämnden beslutat att
sammanträdet ska hållas inom stängda dörrar.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten (M) öppnar dagens möte och hälsar alla
välkomna.
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§2
Protokollförare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten (M) och vice ordförande Lisa Carlsson
(S) kommer att justera dagens protokoll senast 2020-04-21 kl 12.00.
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§3
Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen godkänns med tillägg av skrivelse från Mohibul
Ezdani Khan (V) med flera Hur stadsdelsförvaltningen arbetar för
att minska spridning av covid-19 i hemtjänsten och på
äldreboenden, § 31
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Beslutsärenden
§4
Månadsuppföljning med prognos mars 2020
HV 2020/269

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
månadsuppföljning mars 2020.
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 äldreomsorgens
utförarenheter samt osäkerhet kring kostnader som uppstått på
grund av covid-19 epidemin. Vi vet ännu inte vilka kostnader vi får
kompensation för och vad de kommer att uppgå till. Det blir en
djupare analys i tertialrapporten per den sista april 2020.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Lisa Carlsson (S) med flera lämnade följande
särskilda uttalande:
"Den grön-blåa budgeten i stadshuset prioriterar 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 görs för att få den borgerliga majoritetens budget att gå i
balans.
Anställningsstoppet som fortfarande pågår är fel sätt att spara in
pengar och slår urskillningslöst oavsett verksamhet. Andra metoder
för att åstadkomma ekonomisk balans bör prövas så man kan häva
anställningsstoppet, särskilt nu när vi har en pandemi. Majoriteten
bör också klara budgeten utan att välfärden och tryggheten hotas
och försämringar sker för våra medborgare.
Den borgerligaalliansen lovade att tryggheten skulle bli bättre om
de kom till makten men idag kan vi konstatera att de dödliga
skjutningarna ökar. Den borgerliga majoriteten sa att med
ordningsvakter skulle tryggheten bli bra men verkligheten visar att
det inte räcker. Vi behöver många fler insatser. Socialdemokraterna
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är av den bestämda åsikten att vi ska sätta stopp för det dödliga
våldet, våld i nära relationer och det som skapar otrygghet i vår
stadsdel. Då behöver man satsa och arbeta systematiskt, man
behöver satsa i både verksamhetsplan och i budget. Tyvärr ser vi
inte att majoritetens budget prioriterar kraftfulla tag mot våldet och
otryggheten.
Vi måste ändå fråga majoriteten vad ni gör för att komma till bukt
med det eskalerande våldet. Vi undrar vidare vad majoriteten gör
för insatser för att motverka våld i nära relationer, särskilt nu under
Coronapandemin när allt fler är hemma i karantän och där vi nu får
rapporter om att våldet i hemmen ökar. Vilka insatser görs för att
skydda barn och vuxna som lever under sådana förhållanden.
Vi vill också påpeka att vi förväntar oss att arbetsmiljön för vår
personal är god och att arbetsbelastningen är fortsatt rimlig med de
neddragningar som har skett och med den omorganisationen som
genomförts. 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.
Vi vill också vidare markera att det är viktigt att personal inom
äldreomsorgen har skyddsutrustning och god kunskap om covid-19,
dels för att kunna jobba tryggt bland folk som blir sjuka men också
för att förhindra smittspridning. Alla ska kunna gå till jobbet under
trygga former och kunna utföra sitt arbete med en god kvalitet utan
att vara orolig över den egna hälsan eller eventuell smittspridning.
Det är även viktigt att de privata aktörerna inom äldreomsorgen och
särskilt inom hemtjänsten ser till att deras personalgrupp jobbar
under säkra och trygga former.
Vi undrar också vilka åtgärder majoriteten tänker ta för att se till att
våra ungdomar får feriejobb under 2020. Feriejobben är viktiga för
många ungdomar och som också har sett fram emot att få en första
kontakt med arbetslivet och skapa kontakter inför framtiden. Vi
hoppas att förvaltningen hittar alternativa arbetsplatser under
rådande omständigheter och gör vad som är möjligt för att så många
som möjligt ska kunna få ett feriejobb.
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.
Vidare utgår vi från att det redovisas så fort som möjligt hur Corona
pandemin påverkar stadsdelens budget och verksamheter framöver.
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Till sist vill vi framföra att det är oacceptabel att oppositionen får
månadsrapporten och diverse handlingar endast ett par dagar innan
nämndmötet. Vi undrar om det är för att man inte vill visa siffrorna
i tid eller om man medvetet försöker hindra oppositionens
demokratiska arbete. Nu har det varit återkommande och trots att vi
har påtalat detta ett flertal gånger har ingen ändring skett och det är
under all kritik. Vi hoppas att det här blir sista gången vi behöver
påtala detta problem som påverkar demokratin i det politiska arbetet
för stadsdelen."
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§5
Underlag till budget 2021 med inriktning för 2022 och
2023 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
HV 2020/270

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner underlag för
budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för
ekonomin för en period om tre år, där budgetåret är periodens första
år. Utgångspunkten är analyser av omvärldsfaktorer och interna
faktorer som bedöms påverka verksamheten. Utifrån de genomförda
analyserna redovisas vilka prioriteringar som behöver göras de
kommande åren. En övergripande och sammanfattande analys av
verksamhetens utveckling de senaste åren ska också redovisas.
Särskilt uttalande
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med flera lämnade följande
särskilda uttalande:
"Stadsdelsförvaltningen bedriver ett väldigt bra arbete inom
verksamheterna. Vi vill dock lyfta fram några aspekter från
underlaget som vi tycker att det är särskilt viktigt att det tas med när
den nya budgeten arbetas fram för att ge verksamheterna bättre
förutsättningar. I underlaget framkommer det flera områden där det
behövs eller kan komma att behövas ökade resurser för att möta
framtida utmaningar bland annat:
· åldrande befolkningen, med mer komplexa vårdbehov
· införandet av Lagen om utskrivning från slutenvården (LUS) från
2018 kan medföra ökade kostnader inom hemtjänst
· att säkerställa rätt kompetens och resurser för den växande
målgruppen barn i behov av särskilt
· om rätten till personlig assistans stärks
Förvaltningen påpekar också att parkinvesteringsmedel som
används för exempelvis upprustning av lekutrustning och lekplatser
har inte mötts av motsvarande anslag för drift och underhåll. Detta
behövs komma till rätta med för att ge förvaltningen förutsättningar
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att leva upp till målet om att Stockholms stadsmiljöer ska vara
välskötta.
Stadsdelsnämnderna behöver vidare få mer av sin budget i fasta
anslag istället för att ha projektfinansiering. I underlaget framgår att
stor del av arbetet med föräldraskapsgrupper, hembesöksprogram
och annat individuellt förstärkt föräldrastöd är projektfinansierat
vilket medför utmaningar på längre sikt vad gäller
anställningsvillkor, prioriteringar och ett långsiktigt
utvecklingsarbete.
Viktigt att staden satsar resurser på kompetensförsörjning, det
framgår i underlaget att det finns stora behov av
kompetensförsörjning inom exempelvis hemtjänst, äldrevård och
förskola. På Vänsterpartiets initiativ avsatte vår tidigare rödgrönrosa
majoritet 200 mnkr till en kompetensutvecklingsfond, och över
tiotusen medarbetare inom framförallt välfärdsverksamheterna fick
möjlighet till efterlängtad och angelägen kompetensutveckling.
Därför föreslår också Vänsterpartiet i en motion som kommer upp
till nämnden idag att skapa en permanent
kompetensutvecklingsfond.
Förvaltningen påpekar redan nu att det kommer att behövas mer
insatser för arbetsmarknadsverksamhet då fler förväntas vara
långtidsarbetslösa, då denna ökning säkerligen blir ännu större som
följd av coronapandemin är det viktigt att både
arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna får tillräckliga
resurser för att möta ett ökat behov. Samt att alla övriga
verksamheter får budgetar som minst täcker pris- och länskomp
men gärna mer generösa så att inte ännu fler hamnar i arbetslöshet.
Rörande ekonomin skriver förvaltningen att kostnadsökningarna
medför krav på effektiviseringar inom samtliga verksamheter, detta
är läsningar vi hoppas slippa kommande år och att
stadsdelsförvaltningarna istället får lägga fokus på att utveckla
verksamheterna. Som just är kommunens kärnverksamheter som
den styrande majoriteten säger sig satsa på."
Vice ordförande Lisa Carlsson (S) med flera anslöt sig till (V):s
särskilda uttalande.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 276550 (Godkänd - R 1) Underlag för budget 2021 med
inriktning 2022 och 2023 för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
 276370 Bilaga 1 treåringen 2020
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§6
Boendeplan för äldre
HV 2020/218

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges budget ska
stadsdelsnämnderna regionvis samverka för att årligen ta fram, ett
per region, gemensamt förslag till boendeplan för äldre. Även
dimensioneringen av seniorboende och servicehus ingår i
boendeplanen. Äldreförvaltningen, stadsledningskontoret och
Micasa bearbetar sedan de regionala förslagen från nämnderna och
gör en sammanvägd bedömning av behovet ur ett stadsövergripande
perspektiv. Den stadsövergripande boendeplanen ska därefter antas
av äldrenämnden och godkännas av kommunstyrelsen.
Boendeplanen är vägledande för nämndernas löpande beslut
gällande förändringar av stadens äldreboendebestånd.
Särskilt uttalande
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med flera lämnade följande
särskilda uttalande:
"Det var Vänsterpartiet som under förra mandatperioden initierade
arbetet med ett mer systematiskt arbete för boende för äldre, arbetet
omfattade bland annat ett nära samarbete mellan äldrenämnden och
exploateringsnämnden men också med privata byggaktörer. Detta
eftersom vi vet att den demografiska utvecklingen kommer att leda
till en större andel äldre i staden och att det kommer att ställa krav
på olika typer av boende för att möta olika behov för en allt större
grupp äldre. Samt att detta är ett arbete som behöver ledas av
kommunerna och ingenting som kommer att lösas av sig själv, det
är glädjande att se att även nuvarande majoritet fortsatt på den
vägen.
I hela staden finns ett problem med att det är svårt hitta boende för
äldre med psykisk ohälsa som exempelvis yttrar sig i form av ett
samlande som lett till vräkning eller för personer som har PTSD
(posttraumatiskt stressyndrom) samt att det saknas lämpliga
boendeformer för målgruppen. Vi menar att staden behöver ta ett
kommunövergripande ansvar för dessa boenden, att nya
profilboenden bör etableras som KÖV – kommunövergripande
verksamhet.
De lokala boendeplanerna för äldre ger ett viktigt underlag för
framtida planering och utbyggnad av olika sorters boenden för
äldre. Det är viktigt att detta underlag får genomslag i
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stadsplaneringen och att stadsbyggnadsnämnden och
exploateringsnämnden arbetar för att se till att det behov som lyfts
fram i rapporten tillgodoses inom de givna tidsramarna. För att det
ska vara möjligt så behövs boendeplanerna tas fram i nära
samarbete med dessa nämnder. Framöver skulle det vara önskvärt
att det i de lokala boendeplanerna för äldre framgår hur planeringen
av nya boende för äldre faktiskt ser ut i antal bostäder i olika
kategorier i markanvisningar och detaljplaner i det område som
planen omfattar."
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 270846 (Godkänd - R 2) Boendeplan för äldre
 268137 Boendeplan för äldre 2021 med utblick mot 2040.
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§7
Förlängning av avtal för Spegelns dagliga verksamhet
HV 2020/171

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att förlänga avtalet
för driften av Spegelns dagliga verksamhet.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd uppdrar åt
stadsdelsdirektören att förlänga aktuellt avtal.

Sammanfattning av ärendet
Spegelns dagliga verksamhet drivs på entreprenad. Nuvarande avtal
ingicks 2019-03-01 och löper till 2021-02-28. Avtalet kan förlängas
med två år till
2023-02-28. Förvaltningen föreslår att avtalet förlängs.
Ledamot Özlem Körhan (V) anmäler jäv och deltar inte i
beslut.
Reservation
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med flera reserverade sig mot
beslutet enligt följande:
"Att inte förlänga avtal för Spegelns dagliga verksamhet.
Att påbörjar arbetet med att återta verksamheten i egen regi till dess
att avtalsperioden tagit slut den 28 februari 2021.
Att därutöver anföra:
Att bedriva verksamhet i egen regi ger full rådighet över
verksamheten, vilket ger mer flexibilitet och möjlighet att vid behov
göra snabba ändringar i upplägget. Man får bättre kontroll över
kvaliteten på arbeten, och administrationen kring upphandling och
uppföljning blir överflödig. Att ha verksamheten i egen regi är en
mer effektiv användning av skattepengar än den nuvarande
modellen. Inte minst skulle en kommunal anställning garantera
kollektivavtalsenlig lön, tjänstepension och försäkringar för alla
lokalvårdare.
Att bedriva verksamhet i egen regi gör det också möjligt till större
demokratiskt inflytande över de verksamheter som kommunen ska
bedriva. Allt ifrån omfattning, miljö- och klimathänsyn och
arbetsförhållanden går bara att påverka fullt ut genom demokratiskt
styrning i verksamheter som bedrivs i egne regi. Nu under coronapandemin har det inom äldreomsorgen blivit tydligt att staden
saknar nödvändig insyn i verksamheter som bedrivs av privata
utförare, vilket urholkar möjligheterna för samordning i kris, detta
belyser den problematik som Vänsterpartiet ser med att ha
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grundläggande verksamhet på privata utförare.
Därför yrkar vi på att avtalet inte förlängs och att arbetet med att
anställa nya medarbetare påbörjas omgående så att ny personal
finns på plats när avtalet löper ut. Att rekrytera ny personal borde
inte vara svårt då staden har kollektivavtal och bra
personalförmåner och därmed är tryggare arbetsgivare."
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) med flera yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med flera lämnade ett eget
förslag till beslut och yrkade bifall till detta.
Ordförande Bo Arkelsten (M) ställde proposition på förslagen och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
 272834 (Godkänd - R 2) Förlängning av avtal gällande drift
av Spegelns dagliga verksamhet
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§8
Förlängning av avtal för Smedshagens korttidshem
HV 2020/172

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att förlänga avtalet
för driften av Smedshagens korttidshem
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd uppdrar åt
stadsdelsdirektören att förlänga aktuellt avtal.
Sammanfattning av ärendet
Smedshagens korttidshem drivs på entreprenad. Avtal ingicks 201903-01 och löper efter en förlängning med två år till 2021-02-28.
Avtalet kan förlängas med ytterligare två år till 2023-02-28.
Förvaltningen föreslår att avtalet förlängs.
Reservation
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med flera reserverade sig mot
beslutet enligt följande:
"Att inte förlänga avtal för Smedshagens korttidshem.
Att påbörjar arbetet med att återta verksamheten i egen regi till dess
att avtalsperioden tagit slut den 28 februari 2021.
Att därutöver anföra:
Att bedriva verksamhet i egen regi ger full rådighet över
verksamheten, vilket ger mer flexibilitet och möjlighet att vid behov
göra snabba ändringar i upplägget. Man får bättre kontroll över
kvaliteten på arbeten, och administrationen kring upphandling och
uppföljning blir överflödig. Att ha verksamheten i egen regi är en
mer effektiv användning av skattepengar än den nuvarande
modellen. Inte minst skulle en kommunal anställning garantera
kollektivavtalsenlig lön, tjänstepension och försäkringar för alla
lokalvårdare.
Att bedriva verksamhet i egen regi gör det också möjligt till
demokratiskt inflytande över de verksamheter som kommunen ska
bedriva. Allt ifrån omfattning, miljö- och klimathänsyn och
arbetsförhållanden går bara att påverka fullt ut genom demokratiskt
styrning i verksamheter som bedrivs i egne regi. Nu under coronapandemin har det inom äldreomsorgen blivit tydligt att staden
saknar nödvändig insyn i verksamheter som bedrivs av privata
utförare, vilket urholkar möjligheterna för samordning i kris, detta
belyser den problematik som Vänsterpartiet ser med att ha
grundläggande verksamhet på privata utförare.
Därför yrkar vi på att avtalet inte förlängs och att arbetet med att
anställa nya medarbetare påbörjas omgående så att ny personal
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finns på plats när avtalet löper ut. Att rekrytera ny personal borde
inte vara svårt då staden har kollektivavtal och bra
personalförmåner och därmed är tryggare arbetsgivare."
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) med flera yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med flera lämnade ett eget
förslag till beslut och yrkade bifall till detta.
Ordförande Bo Arkelsten (M) ställde proposition på förslagen och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 274356 (Godkänd - R 3) Förlängning avtal Smedshagen
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§9
Förlängning av avtal för gruppbostäderna
Bergmyntegränd, Eklövsgränd, Rosenbacken och
Ullvidevägen
HV 2020/173

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att förlänga avtalet
för driften av gruppbostäderna Bergmyntegränd, Eklövsgränd,
Rosenbacken och Ullvidevägen
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd uppdrar åt
stadsdelsdirektören att förlänga aktuellt avtal.
Sammanfattning av ärendet
Gruppbostäderna Bergmyntegränd, Eklövsgränd, Rosenbacken och
Ullvidevägen drivs på entreprenad av Nytida. Nuvarande avtal
ingicks 2019-03-01 och löper till 2021-02-28. Avtalet kan förlängas
med två år till 2023-02-28. Förvaltningen föreslår att avtalet
förlängs.
Ledamot Özlem Körhan (V) anmäler jäv och deltar inte i
beslut.
Reservation
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med flera reserverade sig mot
beslutet enligt följande:
"Att inte förlänga avtal för gruppbostäderna Bergmyntegränd,
Eklövsgränd, Rosenbacken och Ullvidevägen.
Att påbörjar arbetet med att återta verksamheten i egen regi till dess
att avtalsperioden tagit slut den 28 februari 2021.
Att därutöver anföra:
Att bedriva verksamhet i egen regi ger full rådighet över
verksamheten, vilket ger mer flexibilitet och möjlighet att vid behov
göra snabba ändringar i upplägget. Man får bättre kontroll över
kvaliteten på arbeten, och administrationen kring upphandling och
uppföljning blir överflödig. Att ha verksamheten i egen regi är en
mer effektiv användning av skattepengar än den nuvarande
modellen. Inte minst skulle en kommunal anställning garantera
kollektivavtalsenlig lön, tjänstepension och försäkringar för alla
lokalvårdare.
Gruppbostäder är en väldigt speciell verksamhet eftersom att det rör
sig om människors hem. Därför är det en verksamhet som är
synnerligen olämplig för att upphandla utförare av. Detta eftersom
att verksamheten riskeras förändras och personalen kan bytas ut när
en annan aktör vinner upphandlingen av verksamheten, detta är inte
ett lämpligt sätt att bedriva verksamhet som utgör människors hem.
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När kommunen tar tillbaka drift av LSS-boenden är det därför
mycket viktigt att det sker på ett för de boende bra sätt och att ta in
så mycket av de boendes tankar, önskningar och behov som möjligt.
Att bedriva verksamhet i egen regi gör det också möjligt till
demokratiskt inflytande över de verksamheter som kommunen ska
bedriva. Allt ifrån omfattning, miljö- och klimathänsyn och
arbetsförhållanden går bara att påverka fullt ut genom demokratiskt
styrning i verksamheter som bedrivs i egne regi. Nu under coronapandemin har det inom äldreomsorgen blivit tydligt att staden
saknar nödvändig insyn i verksamheter som bedrivs av privata
utförare, vilket
urholkar möjligheterna för samordning i kris, detta belyser den
problematik som Vänsterpartiet ser med att ha grundläggande
verksamhet på privata utförare.
Därför yrkar vi på att avtalet inte förlängs och att arbetet med att
anställa nya medarbetare påbörjas omgående så att ny personal
finns på plats när avtalet löper ut. Att rekrytera ny personal borde
inte vara svårt då staden har kollektivavtal och bra
personalförmåner och därmed är tryggare arbetsgivare.
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) med flera yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) lämnade ett eget förslag till
beslut och yrkade bifall till detta.
Ordförande Bo Arkelsten (M) ställde proposition på förslagen och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 272836 (Godkänd - R 2) Förlängning av avtal gällande drift
av Bergmyntegränd, Eklövsgränd, Rosenbacken och
Ullvidevägen
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§ 10
Föreläggande om att utreda tänkbara orsaker till höga
bakteriehalter vid Maltesholmsbadet
HV 2020/145

Beslut
1.Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på beslut om föreläggande från miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Stockholms stad genom
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd att utreda tänkbara orsaker till
höga bakteriehalter vid Maltesholmsbadet samt inkomma med en
skriftlig rapport av utredningen till miljöförvaltningen så snart
utredningen är avslutad, dock senast den 30 april 2020.
Förvaltningen har kallat Stockholm Vatten och Avfall AB,
fastighetskontoret, trafikkontoret samt miljöförvaltningen till ett
samverkansmöte med syfte att bilda en arbetsgrupp för att ta ett
samlat grepp för att lösa denna långdragna problematik. Målet är att
identifiera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till den
återkommande dåliga badvattenkvaliteten vid Maltesholmsbadet.
Efter en första utredande kartläggning kan det också bli nödvändigt
att inkludera dialog med annan verksamhet som kan vara möjlig
orsak till de höga bakteriehalterna i badvattnet. Förvaltningen anser
därför att tidpunkten 2020-04-30 är knappt tilltagen och önskar
anstånd med rapportering till 2020-05-29.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 271021 (Godkänd - R 2) Angående miljö- och
hälsoskyddsnämndens föreläggande om utredning av
tänkbara orsaker till höga bakteriehalter vid
Maltesholmsbadet.
 HV 2020/145-1 Föreläggande om att utreda tänkbara orsaker
till höga bakteriehalter vid Maltesholmsbadet
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§ 11
Inriktningsbeslut: Ersättning av och nybyggnation av 3avdelnings förskola enligt SISAB UPP. Förskolan
Futurum, Solleftegatan 14, Vällingby
HV 2020/219

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att
fortsätta planeringen av projektet med beställning av
förslagshandlingar.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
Projektet gäller uppförande av en ny förskola om 3 avdelningar
(kvarter Detaljisten 6, Solleftegatan 14 i Vällingby) med plats för
54 barn. Den nya byggnaden i ett plan av typen ”SISAB UPP” och
ersätter den befintliga 2-avdelningsförskolan (uppförd 1982 och är
teknisk uttjänt) som rivs. Byggnationen tillför förskole området
Råcksta 18 platser. Den bedömda projektkostnaden är ca 20,3 mkr.
Hyra i kr/år 1, c:a 1 018 000 kr. Hyra per barn år 1, c:a 20 889 kr. I
samband med projektet tillkommer kostnader för restvärde samt
rivning på ca 1,7 mkr som inte kan hyresföras utan skall direkt
finansieras efter rivningen.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 270979 Inriktningsbeslut. Rivning av befintlig 2avdelningsförskola och nybyggnation av 3avdelningsförskola enligt SISAB UPP. Kv Detaljisten 6.
Förskolan Futurum, Solleftegatan 14, Vällingby.
 270189 karta kv Detaljisten 6 Solleftegatan 14 fsk Futurum
 270188 Inplacering Detaljisten 6 191111
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§ 12
Inriktningsbeslut. Ersättning av och nybyggnation av 4avdelnings (alternativt 5 avdelningar) förskola enligt
SISAB UPP. Förskolan Renfanan, Renfanegränd 6,
Vällingby
HV 2020/220

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att
fortsätta planeringen av projektet med beställning av
förslagshandlingar.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
Projektet gäller uppförande av en ny förskola om 4 avdelningar
(kvarteret Jungfrulinet 64, Renfanegränd 6 i Vällingby) med plats
för 72 barn i en byggnad. Den nya byggnaden i ett plan av typen
”SISAB UPP” och ersätter den befintliga förskolan med 4
avdelningar fördelade på 2 byggnader (uppförda 1973 och de är
tekniskt uttjänta) som rivs. Den bedömda projektkostnaden är ca
23,9 mkr. Hyra i kr/år 1, c:a 1 111 000 kr. Hyra per barn år 1, cirka
15 424 kr. I samband med projektet tillkommer kostnader för
restvärde samt rivning på ca 1,36 mkr som inte kan hyresföras utan
skall direkt finansieras efter rivningen.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 270993 Inriktningsbeslut. Rivning av befintlig 4avdelningsförskola och nybyggnation av 4avdelningsförskola enligt SISAB UPP. Kv Jungfrulinet 64.
Förskolan Renfanan, Renfanegränd 6, Vällingby.
 270861 Karta Jungfrulinet 64 Renfanegränd 6
 270860 Inplacering Renfanan 200227
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Remisser
§ 13
Nya riktlinjer för familjerätt
Remiss från kommunstyrelsen.
HV 2020/70

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
Ny lagstiftning och nya föreskrifter har trätt i kraft inom de
familjerättsliga områdena adoption, faderskap och föräldraskap.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har tagit fram
nya vägledningar och allmänna råd. I staden finns det idag tre olika
riktlinjer inom familjerätt: riktlinjer vid adoption, riktlinjer för
utredning av faderskap samt riktlinjer för vårdnad, boende,
umgänge och namn. Med de nya riktlinjerna för familjerätt slås alla
de tidigare riktlinjerna samman till en riktlinje inom det
familjerättsliga området.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2020/70-1 Följebrev Remiss av nya riktlinjer för
familjerätt, KS 2020/20
 HV 2020/70-1.1 Nya riktlinjer för familjerätt
 HV 2020/70-1.2 Nya riktlinjer för familjerätt
 HV 2020/70-1.3 Bilaga - Riktlinjer för familjerätt
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§ 14
Nya riktlinjer för handläggning och dokumentation av
ärenden gällande barn och unga inom individ- och
familjeomsorgen
Remiss från kommunstyrelsen.
HV 2020/147

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
Ny lagstiftning och nya föreskrifter har trätt i kraft inom flera delar
av individ- och familjeomsorgen för barn och unga. Socialstyrelsen
har även gett ut nya vägledningar och handläggningsstöd som
påverkar arbetet inom området. Det finns således ett behov av att
uppdatera stadens riktlinjer för handläggning och dokumentation av
ärenden gällande barn och unga inom individ- och
familjeomsorgen. Förvaltningen anser att det är bra att riktlinjerna
inom området har revideras i enlighet med aktuellt regelverk,
rekommendationer och uppdrag i stadens budget.
Reservation
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med flera reserverade sig mot
beslutet enligt följande:
"Att i huvudsak godkänna förvaltningens remissvar.
Att kravet på att införa allvarssamtal inom 48 timmar i stadens
riktlinjer för barn och ungdomsvård stryks.
Att därutöver utöver anföra:
Förslaget till nya riktlinjer för barn- och ungdomsvården i
Stockholm är ett exempel på när politiken snarare detaljstyr än tar
ansvar för ekonomi och de övergripande målen. Personalen inom
socialtjänsten har en gedigen utbildning i socialt arbete på
universitetsnivå, de har erfarenhet av yrket och de borde därför vara
de som utformar framtidens metodarbeten inom socialtjänsten
snarare än politiken. Majoriteten tvingar nu socialtjänsten att arbeta
efter arbetssätt som politiken anser är viktigt snarare än att arbeta i
led med den evidensbaserad praktik som faktiskt finns, vilket är
anmärkningsvärt nu när allvarssamtalen ska permanentas. Detta
trots att inga nya resurser tillsatts för att genomföra det arbetet.
Utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv vet vi att det för vissa unga
kan vara motiverat att arbeta efter en modell med snabb
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återkoppling, medan det för andra riskerar att förstärker en
problematisk identitet hos den enskilde och behöver behandlas på
ett annat sätt än den utpekade strukturen. Socialförvaltningen har
själva framhållit att det är viktigt att den här typen av samtal enbart
bör ske vid allvarligare brott snarare än alla typer av brott. Därför
förordar vi att nämndens medskick är att det kravet stryks.
Denna ensidiga syn på att socialtjänsten ska ägna sig åt alltmer
polisarbete är också något som på sikt kan riskera tilltron till
socialttjänstens stödjande verksamhet och ytterligare urholka
stadens resurser till annat som är viktigt. Vi vet till exempel att
brukarperspektivet inom socialtjänsten (som ju är ett av benen i en
evidensbaserad praktik) behöver utvecklas men nu riskerar det att få
stå tillbaka.
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) med flera yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med flera lämnade ett eget
förslag till beslut och yrkade bifall till detta.
Ordförande Bo Arkelsten (M) ställde proposition på förslagen och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 270202 (Godkänd - R 1) Riktlinjer- Handläggning och
dokumentation av ärenden gällande barn och unga inom
individ och familjeomsorgen
 HV 2020/147-1 Nya riktlinjer för handläggning och
dokumentation av ärenden gällande barn och unga inom
individ- och familjeomsorgen
 HV 2020/147-1.1 Nya riktlinjer för handläggning och
dokumentation av ärenden gällande barn och unga inom
individ- och familjeomsorgen
 HV 2020/147-1.2 Nya riktlinjer för handläggning och
dokumentation av ärenden gällande barn och unga inom
individ- och familjeomsorgen
 HV 2020/147-1.3 Nya riktlinjer för handläggning och
dokumentation av ärenden gällande barn och unga inom
individ- och familjeomsorgen
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§ 15
Remiss av En likvärdig fixartjänst inom staden från
kommunstyrelsen
HV 2020/133

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
Ny lagstiftning och nya föreskrifter har trätt i kraft inom flera delar
av individ- och familjeomsorgen för barn och unga. Socialstyrelsen
har även gett ut nya vägledningar och handläggningsstöd som
påverkar arbetet inom området. Det finns således ett behov av att
uppdatera stadens riktlinjer för handläggning och dokumentation av
ärenden gällande barn och unga inom individ- och
familjeomsorgen. Förvaltningen anser att det är bra att riktlinjerna
inom området har revideras i enlighet med aktuellt regelverk,
rekommendationer och uppdrag i stadens budget.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 270882 (Godkänd - R 2) Remiss om en likvärdig fixartjänst
inom staden
 HV 2020/133-1 Följebrev från kommunstyrelsen remiss av
En likvärdig fixartjänst inom staden
 HV 2020/133-1.1 Protokollsutdrag från äldrenämnen En
likvärdig fixartjänst inom staden
 HV 2020/133-1.2 Tjänsteutlåtande från äldreförvaltningen
En likvärdig fixartjänst inom staden
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§ 16
Remiss från kommunstyrelsen Överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för
hemlösa
Remiss från kommunstyrelsen.
HV 2020/249

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2006 har kommunerna i Stockholms län gemensamma
riktlinjer för hur de ska hantera personer i hemlöshet. Riktlinjerna
reviderades år 2014 och en överenskommelse togs fram. Vid en
översyn år 2018 framkom behov av att tydliggöra vissa delar i
överenskommelsen. Behovet var att tydliggöra ansvarsfördelningen
mellan kommunerna då personer i hemlöshet ofta rör sig mellan
olika kommuner. Risken finns då att personen inte får rätt stöd i tid
och att kommunerna lägger ned mycket arbetstid för att lösa
tillhörighetsfrågan.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 270248 (Godkänd - R 1) Överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer
i hemlöshet
 HV 2020/249-1 Remiss från kommunstyrelsen
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
ärendeansvar för hemlösa
 HV 2020/249-1.1 Överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa
 HV 2020/249-1.2 Överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa
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§ 17
Remiss om trafikförändringar i SL-trafiken och
Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21).
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/334.
HV 2020/201

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Trafikförvaltningen vid Region Stockholm har påbörjat arbetet med
trafikförändringar inför tidtabellsskiftet i december 2020. Som ett
led i dialogen med kommunerna om kollektivtrafiken i länet har
Trafikförvaltningen remitterat en bruttolista med förslag på
trafikförändringar.

Förvaltningen konstaterar att inga trafikförändringar är planerade
inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde och önskar med
anledning av det särskilt påpeka följande: Busslinje 541 har idag en
mycket hög belastning och kör oftast med överfulla bussar. Linjen
är den enda kollektivtrafik som finns längs sträckan och är
nödvändig för att invånarna ska kunna ta sig till arbete och skola.
Nämnden har i tidigare samråd påtalat behovet av ökad turtäthet på
linje 541. Om inte turtätheten förbättras ökar risken att fler kommer
att välja bilen istället. Därutöver anser förvaltningen att vissa
ytterligare förbättringar vore välkomna. Remissförslaget berör inte
förändringar inom närtrafiken trots att närtrafiken numera ska
inkluderas i kollektivtrafiken. Förvaltningen vill därför särskilt
understryka behovet av en god tillgänglighet i kollektivtrafiken för
personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen föreslår att
Trafikförvaltningen utreder möjligheten till ytterligare närtrafik i
form av linjetrafik och/eller beställningstrafik inom
stadsdelsområdet.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 270417 (Godkänd - R 1) Remiss om trafikförändringar i SLtrafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21).
 HV 2020/201-1 Följebrev Trafikförändringar i SL-trafiken
och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21), KS
2020/334
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HV 2020/201-1.1 Trafikförändringar i SL-trafiken och
Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21)
HV 2020/201-1.2 Trafikförändringsremiss T21
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§ 18
Motion om behovet av långsiktiga medel för
kompetensutveckling kopplat till
kompetensförsörjningsbehovet
HV 2020/183

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Staden avsatte 2014 medel i en kompetensutvecklingsfond för att
säkerställa kompetensutvecklingsbehov framförallt inom
välfärdsverksamheterna. Vänsterpartiet föreslår i denna motion att
dessa avsättningar ska fortsätta.
Reservation
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med flera reserverade sig mot
beslutet enligt följande:
"Att tillstyrka motionen om behovet av långsiktiga medel för
kompetensutveckling kopplat till kompetensförsörjningsbehovet.
Att därutöver utöver anföra:
Behoven av kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser i stadens
verksamheter är och kommer att fortsätta att vara mycket stora
oavsett vilken politisk majoritet som styr, både för att tillgodose
stockholmarnas behov och för att staden ska uppfattas som en bra
arbetsgivare. Det är därför såväl bra som nödvändigt att återstående
medel i den kompetensutvecklingsfond om 200 mnkr som vår
tidigare rödgrönrosa majoritet initierade fortsätter att användas även
av den nya majoriteten. Sannolikheten är dock stor för att det
behövs nya avsättningar, då vi vet att behoven är stora inte minst
inom stadsdelsnämndernas välfärdsverksamheter. Detta framhåller
också förvaltningen i sitt tjänsteutlåtande där de skriver att:
kompetensutvecklingsinsatser har haft god verkan och gör
bedömningen att det fortsatt föreligger ett behov av
kompetensutvecklingsinsatser.
Syftet med motionen är därför att staden utifrån breda analyser av
gjorda erfarenheter från föregående mandatperiod samt utfallet av
senare beviljade kompetensutvecklingsmedel ta fram förslag till en
långsiktig kompetensutvecklingssatsning. Även möjligheten att
tillgodose kompetensutvecklingsbehovet hos yrkesgrupper som inte
har kunnat ta del av kompetensutvecklingsmedlen bör kartläggas för
att få en fullständig bild. Vidare är det viktigt att även beakta andra
aspekter, exempelvis former för utbildningsinsatser och
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förutsättningar för verksamheterna att i praktiken kunna ta del av
kompetensutvecklingsmedlen.
I framtagandet av ett kunskapsunderlag som ytterst syftar till
inrättandet av en permanent kompetensutvecklingsfond är dialog
med de fackliga organisationerna en framgångsfaktor. En bred
samsyn över partigränserna säkrar långsiktigheten för en strukturell
reform och, är vi tämligen säkra på, skulle uppskattas av stadens
medarbetare. Med en fast struktur och finansiering skulle
kompetensutvecklingsinsatserna kunna planeras mer långsiktigt än i
dag, vilket inte minst är viktigt för att tillgodose nuvarande och
framtida behov inom äldreomsorgen, förskolan och LSSverksamheterna men även för andra akademikeryrken inom staden.
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) med flera yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) med fler lämnade ett eget
förslag till beslut och yrkade bifall till detta.
Ordförande Bo Arkelsten (M) ställde proposition på förslagen och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
 271025 (Godkänd - R 2) Motion om behovet av långsiktiga
medel för kompetensutveckling kopplat till
kompetensutvecklingsbehovet
 HV 2020/183-1 Följebrev Motion om behovet av långsiktiga
medel för kompetensutveckling kopplat till
kompetensförsörjningsbehovet
 HV 2020/183-1.1 Motion om behovet av långsiktiga medel
för kompetensutveckling kopplat till
kompetensförsörjningsbehovet
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§ 19
Remiss av Remissen om Institutet för språk och
folkminnens rapportSpråkcentrum för nationella
minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib.
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/418
HV 2020/240

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens utlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen Stockholms stad fått i
uppdrag att svara på en remiss angående ett förslag om inrättandet
av ett Språkcentrum för våra nationella minoritetsspråk.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 271817 (Godkänd - R 1) Remiss om Institutet för språk och
folkminnens rapport Språkcentrum för nationella
minoritetsspråk
 271581 Missiv Remiss av rapport ISOF Språkcentrum för
nationella minoritetsspråk(266586) (0)_TMP
 HV 2020/240-1 Remiss för Slutrapport Språkcentrum för
nationella minoritetsspråk - Kommunstyrelsen
 HV 2020/240-1.1 Remiss av Institutet för språk och
folkminnens rapport Språkcentrum för nationella
minoritetsspråk - Regeringskansliet
 HV 2020/240-1.2 Språkcentrum för nationella
minoritetsspråk slutrapport 2019 - Institutet för språk och
folkminne
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§ 20
Samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheterna
Vårdaren 1, 3 och Parkträdet 1 med fler inom
stadsdelarna Råcksta och Beckomberga.
Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2018–12909.
HV 2020/132

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från stadsbyggnadsnämnden.

2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av
fastigheterna Vårdaren 1, 3 och Parkträdet 1 med fler inom
stadsdelarna Råcksta och Beckomberga. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra ny bostadsbebyggelse och ytor för centrumändamål
på en yta som idag huvudsakligen nyttjas för parkering. Syftet är
också att skapa ett mer stadsmässigt och levande gaturum samt att
utveckla platsen till en attraktiv mötesplats i området.

Förvaltningen är positiv till planförslaget som innehåller många
kvalitetshöjande delar i den föreslagna boendemiljön med
förbättrade lokaler för centrumändamål, fler sociala ytor med
sittplatser och tillkommande grönska. Den föreslagna bebyggelsen
kommer innebära att planområdet befolkas ytterligare, den upplevda
tryggheten i området kommer därmed med all sannolikhet att öka.
Förvaltningen anser därför att planförslaget innebär en bra
avvägning mellan ett effektivt markutnyttjande och behovet av en
hälsosam boendemiljö.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 270419 (Godkänd - R 1) Samråd om förslag till detaljplan
för del av fastigheterna Vårdaren 1, 3 och Parkträdet 1 m.fl.
inom stadsdelarna Råcksta och Beckomberga.
 HV 2020/132-10 Plankarta SDp
 HV 2020/132-11 Planbeskrivning, NYA PBL
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§ 21
Remiss om ansökan om serveringstillstånd på Shamruk
Remiss från Socialförvaltningen, tillståndsenheten 9.1.12944/2020
HV 2020/135

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande
till socialnämndens tillståndsdelegerade överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd tillstyrker att ansökan från
Shamruk AB om alkoholserveringstillstånd avseende stadigvarande
servering till allmänheten, i restaurang och uteservering, avseende
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mellan
måndag till torsdag, klockan 11.00 till 00.00 och fredag till lördag,
klockan 11.00 till 03.00 på restaurang Shamruk på Siktgatan 12,
beviljas.
3. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd önskar att tillståndsenheten
gör en noga bedömning av den sökandes branschvana för att
säkerställa att alkoholservering sker på ett ansvarsfullt sätt med
tanke på att ansökan avser serveringstid efter kl. 01.00.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens tillståndsdelegerade har remitterat en ansökan om
alkoholserveringstillstånd för restaurang Shamruk. Ansökan avser
stadigvarande serveringstillstånd, att i restaurang och uteservering
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
mellan måndag till torsdag, klockan 11.00 till 00.00 och fredag till
lördag, klockan 11.00 till 03.00 på restaurang Shamruk på Siktgatan
12. Förvaltningen föreslår att ansökan tillstyrks, men önskar att
tillståndsenheten gör en noga bedömning av den sökandes
branschvana för att säkerställa att alkoholservering sker på ett
ansvarsfullt sätt med tanke på att ansökan avser serveringstid efter
kl. 01.00.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 270306 (Godkänd - R 1) Remiss om ansökan om
serveringstillstånd på Shamruk
 HV 2020/135-1 Mail till remiss rörande alkoholservering
 HV 2020/135-1.1 Remiss rörande alkoholservering
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Anmälninsärenden och rapporter
§ 22
Utvecklingsarbete kring modell för tidigt socialt stöd
Anmälan om utvecklingsarbete inom socialtjänsten för barn
och unga
HV 2020/248

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
anmälan om utvecklingsarbete kring ”Modell för tidigt socialt
stöd”.
Sammanfattning av ärendet
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning bedriver ett
utvecklingsarbete inom socialtjänsten för ett utökat tidigt socialt
stöd till barn och unga. Syftet är att barn och unga ska få hjälp i ett
tidigt skede för att bryta en negativ utveckling av sociala problem.
Målet är att utveckla en socialtjänst som är lättillgänglig, håller en
hög och jämn kvalité, bygger på kontinuitet och som ser barn och
unga i en helhet. Arbetet sker i samverkan med Uppdrag psykisk
hälsa (UPH) i Stockholms län och UPH på Sveriges kommuner och
regioner (SKR) samt Socialförvaltningen i Stockholm stad. Under
2019 har en behovsanalys genomförts där utvecklingsområden har
identifierats. För att bedriva förändringsarbetet har
stadsdelsförvaltningen ansökt om och beviljats medel från stadens
sociala investeringsfond. Nya arbetssätt kommer att testas och
arbetas fram genom en pilotverksamhet som kommer att behandla
en avgränsad del av socialtjänstens ärenden för barn och unga i ett
visst geografiskt område.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 271185 (Godkänd - R 1) Utvecklingsarbete kring "modell för
tidigt socilt stöd"
 269863 Ansökan om medel från stadens sociala
investeringsfond
 269860 Delrapport 2019 Modell för tidigt socialt stöd_
 269862 Ansökan om lokala utvecklingsmedel
 269897 Analys av Socialtjänstdata Hässelby-Vällingby
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§ 23
Lokal samverkansöverenskommelse med
närpolisområde Vällingby
HV 2020/255

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd tar del av den lokala
samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen och
närpolisområde Vällingby och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stockholms stad och Polisregion Stockholm har genom en
övergripande samverkansöverenskommelse, åtagit sig att med
tillämpning av dess innehåll skapa lokala
samverkansöverenskommelser, mellan kommunens
stadsdelsförvaltningar och lokalpolisområden. Den övergripande
överenskommelsen reglerar innehållet i den lokala
överenskommelsen. Den övergripande överenskommelsen listar 10
prioriterade samverkansområden samt beskriver hur arbetet ska
organiseras.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde
Vällingby har träffat en lokal samverkansöverenskommelse.
Överenskommelsen gäller från och med 2020-02-24 tillsvidare och
ska revideras en gång per år efter samråd mellan parterna och under
förutsättning att den övergripande samverkansöverenskommelsen är
giltig. Stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområdet har
gemensamttagit fram åtgärdsplaner utifrån lägesbild.
Åtgärdsplanerna fokuserar på 7 av de 10 prioriterade områdena.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 270420 (Godkänd - R 1) Lokal
samverkansöverenskommelse med polisen
 270498 Lokal samverkansöverenskommelse med polisen
2020
 270499 Samverkansöverenskommelse polisen Åtgärdsplan
med lägesbild
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§ 24
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
HV 2020/2

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
 270421 (Godkänd - R 1) Tjänstemannabeslut fattade på
delegation
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§ 25
Ärendelista
HV 2020/5

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inkomna ärenden registrerade under tidsperioden 7 februari till 20
mars 2020.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 270422 (Godkänd - R 1) Ärendelista
 270283 ärendelista april
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§ 26
Anmälan av medborgarförslag som inte hanteras på
nämnd
HV 2020/123

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd 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 tas
upp för behandling på nämnd.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 271151 (Godkänd - R 1) Anmälan av medborgarförslag som
inte hanterats på nämnd
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§ 27
Svar på skrivelse från (S) Mer kärlek åt Tempeludden i
Riddersvik
HV 2020/52

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse som lämnats in av Lisa Carlsson (S) med fler föreslås att
förvaltningen undersöker möjligheten att få Ekotemplet vid
Tempeludden i Riddersvik sanerad, upprustad och klotterfri.
Därutöver föreslås möjligheten att öppna upp Ekotemplet för
borgerliga vigslar undersöks.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 270423 (Godkänd - R 1) Mer kärlek till Tempeludden i
Riddersvik.
 HV 2020/52-1 Skrivelse från (S) Mer kärlek åt Tempeludden
i Riddersvik

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2020
Sida 42 (46)
2020-04-16

§ 28
Svar på skrivelse från (V) om att värna det offentliga
rummet i Vällingby centrum
HV 2020/116

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse som lämnats in av Özlem Körhan, Mohibul Ezdani Khan
och Kajsa Hjortstam (V) framförs önskemål om att det offentliga
rummet i Vällingby Centrum måste värnas samt att ge gator och
torg blir allmän plats istället för kvartersmark.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 271163 (Godkänd - R 1) Skrivelse från (V) Värna det
offentliga rummet i Vällingby Centrum.
 HV 2020/116-1 Skrivelse om att värna det offentliga rummet
i Vällingby centrum
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§ 29
Svar på skrivelse från (V) angående att öppna förskolan
vita villan ska flyttas
HV 2020/117

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Det finns inget beslut om att öppna förskolans verksamhet i Vita
Villan ska flyttas. Däremot kommer verksamheten att utökas och
erbjudas även i parkleken Hässelängen.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 271165 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse att öppna
förskolan Vita Villan ska flyttas
 HV 2020/117-1 Skrivelse angående att öppna förskolan vita
villan ska flyttas
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§ 30
Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson lämnar följande information:
Det har varit en skjutning i Vinsta industriområde i veckan. Stadsdelsförvaltningens
krisstöd aktiverades i och med detta.
Riddersviks kolloniområde är blyförgiftat. Skyltar har satts upp, utredning pågår.
Marken kommer att saneras.
Susanna redogör för hur stadsdelsförvalningen arbetar med Covid-19.



Äldreomsorgen och hemtjänsten är drabbade. Både genom att de finns äldre
som är sjuka och genom att de som arbetar i större utsträckning är hemma.



De som tidigare arbetat med tryggt mottagande i hemmet jobbar med
smittade i ett förstärkningsteam.



Stadsdelsförvaltningen har anställt med överkapacitet för till exempel
personalbortfall inom äldreomsorg och hemtjänst.



Den här veckan har man börjat testa om personal är smittade på vård- och
omsorgsboenden. Förhoppningsvis kan man snart testa personal inom
hemtjänsten.



I och med att aktivitetscenter stängts arbetar man istället med individuellt
stöd.



Det finns en plan för att bedriva korttidsvård. Skolörten är ett alternativ.
Möjligen kan Micasa hyra ut lokalerna i 4 månader.



Besöksstopp har införts på LSS-boenden, Socialpsyk, äldreboende. Man har
stängt dagliga verksamheter.



Ledningsgruppen och säkerhetsstrateg har en daglig avstämning som
resulterar i en daglig rapport till stadsdelsnämnden. Stadens säkerhetsenhet
lämnar information till ledningsgruppen.



Information om Covid-19 och restriktioner har lämnats på olika språk, till
exempel via medborgarvärdar och föreningar.




I dagsläget kan man inte se att orosanmälningar ökat.
Stadsdelsförvaltningen förväntar sig att ekonomiskt bistånd kommer att öka i
och med Covid-19.
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§ 31
Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Skrivelse från ledamot Mohibul Ezdani Khan med flera (V) Hur
stadsdelsförvaltningen arbetar för att minska spridning
av covid-19 i hemtjänsten och på äldreboenden överlämnas till
förvaltningen för beredande och besvarande.
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