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§1
Mötets öppnande
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten (M) öppnar dagens möte och hälsar alla
välkomna.
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Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd och
rekommendationer att begränsa sociala kontakter och att
undvika folksamlingar har stadsdelsnämndens ordförande
fattat beslut att sammanträdet ska ske inom stängda dörrar, det
vill säga utan allmänhet. Detta för att minska riskerna för
smittspridning av Covid-19.
§2
Protokollförare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten (M) och vice ordförande Lisa Carlsson
(S) kommer att justera dagens protokoll 2020-06-02 kl 12.00.
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§3
Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen godkänns.
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Medborgarförslag
§4
Medborgarförslag om aktivitetshus för alla i HässelbyVällingby.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2019/794.
HV 2019/794

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag föreslås att Stockholms stad köper
och tar över fastigheten efter Beijers byggbolag på Lövstavägen 70
samt att stadsdelsförvaltningen tillsammans med boende och
föreningar i Hässelby-Vällingby utvecklar ett aktivitetshus för alla.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 285931 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om aktivitetshus
för alla i Hässelby-Vällingby.
 HV 2019/794-3 Version av medborgarförslag aktivitetshus
för allamed bortredigerade personuppgifter
 HV 2019/794-1 Medborgarförslag om aktivitetshus för alla i
Hässelby-Vällingby
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§5
Medborgarförslag om stadsnära odling
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2020/190.
HV 2020/190

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget
till exploateringsnämnden för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag föreslås att mark för stadsnära odling
upplåts inom Hässelby. Skribenterna lyfter i sitt förslag det
historiska arvet från epoken med handelsträdgårdar som tidigare
präglade Hässelby och menar att historien borde tjäna som
inspiration och underlätta för entreprenörskap som försöker
”återskapa” odlingstraditionen och utveckla den för att passa dagens
och morgondagens ökade efterfrågan av närodlade produkter.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 286550 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om stadsnära
odling i Hässelby.
 HV 2020/190-2 Nämndversion av medborgarförslag om
stadsnära odling
 HV 2020/190-1 Medborgarförslag om stadsnära odling
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§6
Medborgarförslag om stadsnära mikrojordbruk.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2020/202.
HV 2020/202

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget
till exploateringsnämnden för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag föreslås att Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd tillsammans med Stockholms stad underlättar för
innovativa primärproducenter att starta och driva kommersiella
stadsnära mikrojordbruk inom stadsdelsområdet. Skribenterna har i
efterhand inkommit med en fråga om ”hur stadsdelsnämnden
arbetar med matsäkerhetsfrågan”.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 285932 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om stadsnära
mikrojordbruk.
 HV 2020/202-2 medborgarförslag om stadsdnära
mikrojordbruk nämndversion
 HV 2020/202-1 Medborgarförslag om stadsnära
mikrojordbruk
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Beslutsärenden
§7
Tertialrapport 1, 2020 för Hässelby Vällingby
stadsdelsnämnd
HV 2020/406

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1,
2020 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd begär
omslutningsförändring om 17,8 mnkr.
3. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd begär budgetjustering för
tomgångshyror för Skolörtens Vård och omsorgsboende om 1,6
mnkr.
4. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering av ärendet
Sammanfattning av ärendet
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd tertialrapport 1, 2020.
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson (S), ledamot Mario Chahrestan (S)
och tjänstgörande ersättare Shuta Bari (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Corona-pandemin har drastiskt förändrat vårt samhälle. Under det
första tertialet av 2020 har stadsdelsnämnden ännu mer än vanligt
fått en central roll i att ge trygghet, säkerhet och en bra välfärd till
alla invånare. Vår personal har med sina arbetsinsatser gjort
enastående insatser för att alla ska kunna ta sig igenom krisen med
hälsa och säkerhet. De förtjänar de bästa förutsättningar för detta
arbete. Något som staden inte alltid lyckats ge dem. Politiken måste
nu riktas in på det.
Tertialrapporten för januari till april år 2020 ska redovisa för hur
och i vilken omfattning nämnden bidrar till att uppfylla
kommunfullmäktiges mål, det ekonomiska utfallet, samt en prognos
för helåret.
Rapporten redogör för hur förvaltningen arbetar med de uppdrag de
fått i budget och det är glädjande att se hur vår verksamhet, trots de
ekonomiska förutsättningar den blågröna majoriteten ålagt dem, gör
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sitt bästa för att kunna leverera en välfärd av hög kvalitet till stadens
invånare.
De förutsättningar de får i en budget som prioriterar lägre skatt
framför välfärd märks nu i verksamheterna. När
kommunfullmäktiges borgerliga majoritet efter valet 2018 beslutade
om en lägre skattesats lovade de att skola och omsorg inte skulle
drabbas. Inte heller ambitionerna för bostadsbyggande och
infrastruktur skulle påverkas. Men nu ser vi uppenbara risker att
dessa löften inte kommer hållas för år 2020.
Trots att hela världen under de för rapporten aktuella månaderna
befunnit sig i en pandemi, som ger direkta effekter på stadens alla
verksamheter, bedöms stadens mål till stora delar uppfyllas. Detta
är särskilt anmärkningsvärt när det kommer till äldreomsorgen, som
drabbats hårt under just de aktuella månaderna. Att målet ”I
Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet,
trygghet och självbestämmande” anses som helt uppfyllt är därför
förvånande.
Under pandemin har personalfrågan rätteligen blivit högaktuell.
Personalkontinuiteten har visat sig vara avgörande även i denna
krissituation. Den orimligt höga andelen timanställda inom
äldreomsorgen måste minska. Även ur smittskyddssynpunkt är detta
avgörande. Besluten av den politiska majoriteten att ta bort stadens
mål för att minska tidsbegränsade anställningar har visat sig vara
direkt kontraproduktiva.
Överhuvudtaget är personalpolitiken en fråga som de blågröna med
all önskvärd tydlighet visat att de inte gärna tar i, något som nu
visar sig i sjunkande AMI och bedömningar av Bra arbetsgivare.
Det är dock mycket angeläget att större fokus läggs på personalens
arbetsvillkor. Vi stod redan innan pandemin inför en stor utmaning
med kompetensförsörjningen i staden och har lagt ett antal förslag
för att förbättra bland annat arbetsvillkoren i staden, vilka inte
hörsammats.
Att vara chef inom omsorgen är ett tungt ansvar, där många redan
innan pandemin haft en oerhört stor arbetsbörda. Det visar sig
tydligt nu i stadsdelarna där personalen är utarbetad och där chefer
måste hyras in för att klara den uppkomna situationen. Chefernas
situation måste förbättras och deras förutsättningar behöver ändras
för att ge dem möjlighet att klara sina uppdrag.
Bra arbetsvillkor och fasta anställningar är inte bara nyckelfaktorer
när det gäller att kunna rekrytera utan också för att behålla
medarbetares kompetens. En hög personalkontinuitet i
verksamheterna bidrar i stor grad till att staden ska kunna bibehålla
och utveckla en hög kvalitet i välfärden. Vi måste skapa
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förutsättningar för dem som redan arbetar inom vård och omsorg att
vilja, orka och kunna arbeta kvar. Otrygga anställningar kommer
varken leda till ett hållbart arbetsliv eller en högre kvalitet för den
enskilde. Inte heller kommer de innebära att fler att lockas till att
vilja arbeta med vård och omsorg.
Grundbemanningen behöver öka, för att minska användningen av
timanställningar, för att höja kvaliteten och för att förbättra
arbetsmiljön. Vi vill även se fler bemanningsenheter, med
fastanställda heltidsvikarier som ska kunna täcka upp då ordinarie
personal är frånvarande, vilket kommer att underlätta
kompetensutveckling och minska den administrativa bördan med att
ringa in och introducera ny personal i verksamheten. Vi ser nu hur
staden överanställer personal och inrättat personalpooler. Det är ett
arbete som behöver fortsätta även efter att just denna kris är över.
Vi noterar avslutningsvis att det funnits flera förslag för att stärka
välfärden genom ökade anslag till skola, förskola och äldreomsorg
men att dessa avvisats av kommunfullmäktiges borgerliga majoritet.
Vi beklagar det och hoppas att sådana budgetbeslut kan fattas i bred
politisk enighet inom kort. Äldreomsorgen och förskolan är inte
överbudgeterade i Stockholm. Våra anställda förtjänar mycket
bättre förutsättningar – både avseende anställningsvillkor och sett
till bemanning.
Vi står inför en global konjunkturnedgång som kommer drabba
även vår stad och vår stadsdel. Ska vi lyckas begränsa effekterna av
denna är det angeläget att staden nu, tillsammans med stat och
region, höjer ambitionerna för utbildnings- och
arbetsmarknadspolitiken så att arbetslösheten blir så låg som
möjligt. Som en del av detta mål behöver också staden öka
insatserna för att stödja näringsliv och tillväxt i vår stad.
Med anledning av pågående pandemi har stadsledningskontoret
beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras år
2020, vilket är något vi ställer oss frågande till.
Förskoleverksamhet
Det är viktigt att se till att även personalen har tillgång till
handsprit, handtvål och att säkerhetsåtgärder möjliggörs inom
verksamheten. Vid stor frånvaro bland personal ser vi gärna att man
anställer en fast vikarie så det blir kontinuitet och tryggt för både
barn och personal. Man bör även se till att det finns munskydd inom
barnomsorgen under pandemin.
Äldreomsorg
Förutom att säkerställa att de anställda har bra arbetsvillkor, rimliga
scheman och ett närvarande ledarskap behöver förutsättningarna för
kompetensutveckling förbättras. Vi ser hur utbildningar avbryts och
att kompetensutvecklingsdagar inte genomförs. Bemanningsenheter
med fast anställda vikarier och höjd grundbemanning anser vi
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underlätta kompetensutvecklingen för verksamheterna.
Kommunikationen mellan staden och utförarna måste säkerställas
och kanaler för att regelbundet sprida och inhämta information
måste finnas. Kraven på att utförarna tillhandahåller tillämplig
skyddsutrustning och tvättar arbetskläder måste skärpas och följas
upp. För att kunna följa de basala hygienrutinerna måste förvaring
av handtvål, handsprit och pappershanddukar säkerställas hos den
enskilde hemtjänsttagaren.
Feriejobb
Anledningen till att målen inte kommer att nås är att vård- och
omsorgsboenden, förskolor och LSS-boenden inte kan ta emot
några unga i sommar. Dock finns det alla möjligheter att erbjuda
unga jobb i t.ex. parkarbete och offentliga miljöer och vi vill
uppmana förvaltningen att vara kreativ när det gäller att hitta
ersättningsjobb för dem som försvunnit.
Vi Socialdemokrater noterar att förvaltningen har gjort en rimlig
analys och inte grönmarkerat allt. Och trots att det råder en pandemi
kan man tyvärr inte skylla allt på den från majoritetens håll. Det var
knappa resurser redan innan och några större reserver fanns inte. Då
har man inte heller en beredskap när katastrofen slår till. Det är en
snål politik med en skral kassa som majoriteten för och det märks i
våra verksamheter och det påverkar våra medborgare negativt. Det
är fortsatt tråkigt att utförsäljningar och såkallade effektiva
omorganisationer, det vill säga nedläggningar och nedmonteringar
är det som majoriteten fokuserar på. Våra medborgare i HässelbyVällingby förtjänar bättre.
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) och tjänstgörande ersättare
Kajsa Hjortstam (V) lämnade följande särskilda uttalande:
"Den rådande Corona-pandemin har haft en stor påverkan på hela
samhället och vi vet ännu inte hur situationen kommer att utvecklas
under sommaren och till hösten. Många verksamheter klarar sig
igenom denna tid men om det blir mer långvarigt kan effekterna bli
mycket större. Det både har och kommer att få stor påverkan på
stadsdelsnämndernas ansvarsområden. Något som pandemin har
visat oss alla är behovet och vikten av en stark och hållbar offentlig
sektor. Det är det offentliga som ser till att det finns allt från
förstärkningsteam inom hemtjänsten som även kan ta hand om
smittade brukare från de privata utförarna till förskola under
sommaren för all den personal inom vården som kanske inte
kommer att kunna ta ut sin semester. Och det är det offentliga som
hållit uppe många privata företag för att säkerställa att pandemin
inte får än större ekonomiska konsekvenser.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2020
Sida 12 (26)
2020-05-28

Stadsdelsnämndens verksamheter gör ett fantastiskt arbete för att
upprätthålla välfärden under denna svåra situation. Vi hoppas att de
framöver ska tackas genom att mer resurser tillskjuts dessa
verksamheter både genom de utlovade generella statsbidragen men
också genom att i kommande budget få tillräckliga resurser för att
utveckla sina verksamheter men också förbättra arbetsmiljön och
höja lönerna för alla de som bär upp välfärden. Vi vill också
framhålla att det just nu är en märklig ekonomisk situation som
stadsdelsnämnderna står inför där de får ökade kostnader som följd
av pandemin men samtidig så ligger exempelvis krav på
effektiviseringar, alltså besparingar, kvar.
För verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar efter
budgethållningsåtgärder ett underskott om 4,0 mnkr, underskottet
hänförs till utförarverksamheterna som i sig totalt visare ett
underskott på hela 9 mnkr. Förklaringen som ges är att utförarna
inom äldreomsorgen haft ökade kostnader för skyddsmaterial,
sjukskrivningar och extra kostnader för bemanning i och med den
pågående pandemin. Förvaltningen skriver att de redan har ansökt
om1,5 mnkr för de kostnader som kommit av att starta upp
förstärkningsteam i hemtjänsten men ännu inte fått besked om dessa
beviljats. Vidare skriver man att prognosen visar att kostnaderna
kan komma att bli högre än de 1,5 mnkr som sökts för att få en
budget i balans och om förvaltningen även ta emot covid-19
patienter under 65 år kommer kostnader att öka än mer. Detta visar
på att det är mycket viktigt att stadsdelsnämnderna får täckning för
de ökade kostnader som de har i och med pandemin för att det inte
ska drabba övriga verksamheter negativt.
Målet om att invånarna i staden är självförsörjande anges bara
uppnås delvis. Även målet om andel vuxna med långvarigt
ekonomiskt bistånd jämfört uppfylls bara delvis. Andelen personer
som går ur etableringsperioden utan en självförsörjning är fler än
det förväntade och det långvariga biståndet har ökat, kvinnor är
överrepresenterade bland de som har långvarigt ekonomiskt bistånd.
Det rådande konjunkturläget påverkar människors möjlighet till
egenförsörjning och det är ännu oklart på hur pandemin kommer ha
ytterligare effekt på andel personer med ekonomiskt bistånd. Denna
utveckling behöver följas noggrant både lokalt och centralt, och
tillräckliga medel behöver komma stadsdelsnämnderna till del i
kommande budget för att kunna möte ett ökat behov av ekonomiskt
bistånd men också för att inte på grund av rådande konjunktur ska
behöva spara in i sina verksamheter och ytterligare försvåra för
människor att vara självförsörjande.
Slutligen kan vi konstatera att det behövs mer resurser till
stadsdelsnämndens verksamheter för att det ska bli möjligt att nå
uppsatta mål och möta de stora utmaningar som följer av Coronapandemin. Vi hoppas att den styrande majoriteten gör sitt yttersta
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för att tillskjuta de medel som behövs för att stadsdelsnämnderna
ska få rimliga förutsättningar för att bedriva sina verksamheter på
bästa sätt och att vi inte kommer att se några besparingskrav i
kommande budget."
Ledamot Jessica Larsson (SD) lämnade följande särskilda uttalande:
"I rådande tider med Covid-19 och det hårda slag mot ekonomin det
medför anser vi Sverigedemokrater att det bör vara av största vikt
att se över möjliga besparingar. I dess ställe bör det satsas på
långsiktighet och försiktighet för att garantera en god
levnadsstandard.
Vi anser att vissa mål samt verksamheter bör ses över för att
undersöka huruvida behov finns eller om önskad utkomst troligen
sker.
I och med Covid-19 och de ekonomiska konsekvenser som varsel,
uppsägningar och förändrade arbetssätt kan allt fler människor
behöva ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är
Sverigedemokraternas uppfattning att projekt som varken tillhör
kärnverksamheten eller bedöms vara av akut behov tillfälligt skjuts
på framtiden, för att garantera att medborgarna får del av de mest
angelägna tjänsterna."
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
"Den rådande Covid-19 pandemin har haft och har stor påverkan på
stadsdelsnämndens verksamhet och på dess invånare. Många
medarbetare har varit hårt pressade i hela staden och inte minst i
stadsdelarna. Det är till största del lågavlönade kvinnor inom
välfärdsyrken som nu också fått ta störst ansvar och risker genom
sina arbeten inom vård och omsorg. Pandemin har samtidigt slagit
hårt mot redan utsatta grupper. Vi ser det till exempel i
kvinnojourernas vittnesmål om att våldet i nära relationer och mäns
våld mot kvinnor och barn riskerar att öka när fler tvingas isolera
sig hemma med sin förövare. Vi ser det också i form av att den
ekonomiska utsattheten som följd av arbetslöshet slår
oproportionerligt hårt mot de med svagast ställning på
arbetsmarknaden, såsom unga, nyanlända, kvinnor med otrygga
anställningar och personer med funktionsnedsättning.
Behovet och vikten av en stark offentlig välfärd, med trygga
anställningar, goda arbetsvillkor och rättvisa löner har blivit tydliga
under den rådande pandemin. Det står klart att skattesänkningar,
nedskärningar, privatiseringar och urholkning av arbetsvillkor
knappast är rätt väg att gå. De nedskärningar som det grönblåa
styret har gjort i stadsdelarna bidrar inte till att ta oss ur den här
krisen.
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I tertialrapporten kan vi läsa att fler invånare kommer vara i behov
av ekonomiskt bistånd, och att det är fler kvinnor än män som är i
behov av det. Vi har länge uppmärksammat behovet av fler riktade
insatser för att nå kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden. Det var
därför vi under den förra mandatperioden införde stockholmsjobben
stadsdelsmammor, som arbetar uppsökande för att nå andra kvinnor
långt ifrån arbetsmarknaden. I vår oppositionsbudget ville vi utöka
arbetet med stadsdelsmammor för att möta det stora behov som
finns, tyvärr är det inget som det grönblåa styret har hörsammat i
form av ökade resurser. Tvärtom har stadens
arbetsmarknadsåtgärder skurits ner och det riskerar att bli unga och
kvinnor i Stockholms förorter som får betala priset. Feriejobben för
unga har blivit färre med den grönblåa majoriteten och som en följd
av rådande kris beräknas de bli ännu färre än planerat. Vi anser att
staden centralt måste göra sitt yttersta för att kompensera för de
feriejobb som försvinner ute i stadsdelarna.
I rapporten ser vi också att det fortsatt är färre flickor än pojkar som
tar del av stadsdelens fritidsverksamhet. Det kräver fortsatt arbete
med att hörsamma flickors behov, motverka maskulinitetsnormer
inom fritidsverksamheten och aktivt arbete för ökad jämställdhet.
Vi beklagar att det grönblåa styret dragit in viktiga riktade
satsningar för ökad jämställdhet som vi införde under förra
mandatperioden. Inom satsningen på ungas organisering skapades
exempelvis tjejgrupper och tjejnätverk runt hela staden som verkade
som mötesplats för unga tjejer på deras egna villkor. HässelbyVällingby hade en särskild projektledare som stöd för att stärka
ungas egenmakt och organisering som nu har försvunnit. Vi
beklagar denna utveckling som är ett svek mot områdets unga tjejer
och en utveckling som går på tvärs med barnkonventionen, stadens
program för ett jämställt Stockholm och Agenda 2030.
"Rapporten beskriver också utveckling och skötsel av park- och
naturområden för att främja biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Ett av åtgärdsförslagen är att anlägga en
groddjursdamm samt övervintringskullar på fältet bakom Råcksta
krematorium i Grimsta naturreservat. Detta är ett område som vi i Fi
anser är väldigt viktigt och kan bidra till stadsdelen positivt. Vi
hoppas att informationen kring groddammen utformas på ett sätt
som lyfter fram vikten av att visa respekt för alla levande varelser”
I rapporten lyfts det fram att chefer ska har rätt kompetens för sitt
uppdrag och att medarbetare ska bidrar till utveckling av den egna
verksamheten. Vi är för arbetsplatsdemokrati och att demokratin på
arbetsplatser ska stärkas, särskilt under kristider då kriser riskerar
negligera anställdas inflytande. Förvaltningens 3-dagars
arbetsmiljöutbildning var inplanerad att genomföras i början av
mars men ställdes in. Vi tycker att det är viktigt att den genomförs
då arbetsmiljön för chefer och anställda är extra utsatt under
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pandemin och då är det viktigt att ge chefer rätt verktyg för att
kunna upprätthålla en tillräckligt bra arbetsmiljö och att personal
ska orka arbeta under pandemin
Trots att hela världen under de för rapporten aktuella månaderna
befunnit sig i en pandemi, som ger direkta effekter på stadens alla
verksamheter, bedöms stadens mål till stora delar uppfyllas. Detta
är särskilt anmärkningsvärt när det kommer till äldreomsorgen, som
drabbats hårt under just de aktuella månaderna. Att målet ”I
Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet,
trygghet och självbestämmande” anses som helt uppfyllt är därför
förvånande. Nämnden bör inte anse målet som uppfyllt.
Vi är övertygade om att stadens medarbetare gör vad de kan under
rådande omständigheter för att hålla igång verksamheterna på bästa
sätt, men vi vill understryka vikten av att stadsdelarna tillförs de
resurser som krävs i stället för att pressas ytterligare genom
ideologiskt motiverade besparingskrav. Om staden ska stå rustad för
framtida kriser behöver vi en stark välfärd och en politik för ökad
jämställdhet och jämlikhet."
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
 291598 (Godkänd - R 2) Tertialrapport Tertial 1 2020 för
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
 HV 2020/406-6 Tertialrapport 1, 2020 Hässelby Vällingby
stadsdelsnämnd
 HV 2020/406-1 a HässelbyVällingby_Handlingsplan VBE
2020-05-11
 HV 2020/406-2 a Bilaga 04 Ådalens plaskdamm.
Uppföljning av trygghetsinvestering med kartbild
 HV 2020/406-3 a Bilaga 03 Maltesholmsbadet. Uppföljning
av trygghetsinvestering med kartbild
 HV 2020/406-5 a Bilaga 01 Blankettset T1 2020 SDN 04
 HV 2020/406-4 a Bilaga 02 Gulsippan. Uppföljning av
trygghetsinvestering med kartbild
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Remisser
§8
Samråd om förslag till detaljplan för Räknetabellen 3 m.fl.
inom stadsdelen Råcksta.
Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2018–18096.
HV 2020/342

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

2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att ändra användning från dagens
industriändamål till att även medge förskola inom fastigheten
Räknetabellen 3. Syftet är även att tillskapa en förskolegård på
mark som idag medger park eller planterbar allmän plats.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 284969 (Godkänd - R 1) Samråd om förslag till detaljplan
för Räknetabellen 3 m.fl. inom stadsdelen Råcksta.
 HV 2020/342-2.3 Plankarta
 HV 2020/342-1 Inbjudan till samråd om förslag till
detaljplan för Räknetabellen 3 m.fl. i stadsdelen Råcksta, SDp 2018-18096
 HV 2020/342-2 Samrådsbrev
 HV 2020/342-2.7 Planbeskrivning, NYA PBL
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§9
Granskning av förslag till detaljplan för Skogsnävan 1
m.fl. vid Björnbodaskolan i stadsdelen Vinsta.
Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2016–19492.
HV 2020/302

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

2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av skola, förskola
och idrottshall samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor på
skolgård och tillvarata befintliga naturvärden.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 286921 (Godkänd - R 1) Granskning av förslag till detaljplan
för Skogsnävan 1 m.fl. vid Björnbodaskolan i stadsdelen
Vinsta.
 HV 2020/302-12 Karta Dp
 HV 2020/302-13 Planbeskrivning, granskningshandling
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§ 10
Remiss av Motion om att införa ett modernare system för
förskoleavgiften,
KS 2020/270
HV 2020/233

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen av Motion om att införa ett
modernare system för förskoleavgiften.
Sammanfattning av ärendet
Karin Lekberg, Socialdemokraterna, föreslår i en motion till
kommunfullmäktige att utbildningsnämnden i samverkan med
kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ett system som syftar till
att den vårdnadshavare som idag får fakturan inte ska behöva agera
kronofogde avseende obetalda förskoleavgifter från den andra
vårdnadshavaren.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 289151 (Godkänd - R 2) Remiss av Motion om inför ett
modernare system för förskoleavgiften
 HV 2020/233-1.1 Motion om inför ett modernare system för
förskoleavgiften
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Anmälningar och rapporter
§ 11
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
 284973 (Godkänd - R 1) Tjänstemannabeslut fattade på
delegation
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§ 12
Ärendelista
HV 2020/5

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Inkomna ärenden registrerade under tidsperioden 2020-03-21 till
2020-05-04
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 284974 (Godkänd - R 1) Ärendelista
 284840 Ärendelista maj

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2020
Sida 21 (26)
2020-05-28

§ 13
Anmälan av ej verkställda beslut kvartal 1, 2020
HV 2020/359

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd tar del av förvaltningens
redovisning av ej verkställda beslut och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Varje kvartal rapporterar förvaltningen till IVO, Inspektionen för
vård och omsorg, de beslut som tagits av förvaltningen men som
inte har verkställts.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 284976 (Godkänd - R 1) Ej verkställda beslut kvartal 1, 2020
 280388 ÄO ej verkställda beslut kvartal 1 2020
 280387 FH, SP ej verkställda beslut kvartal 1 2020
 280386 BoU ej verkställda beslut kvartal 1 2020
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§ 14
Beslut om avslutat ärende- Inspektionen för vård och
omsorg, IVO
Dnr 8.5-37041/2019
HV 2020/25

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd tar del av beslutet och lägger
det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg , IVO, genomförde en tillsyn
under 1 oktober 2018 till 30 september 2019. Tillsynen omfattade
alla kommuner och stadsdelar i Stockholms län samt Region
Gotland. Granskningen gällde, för stadens nämnder, kontroll och
användning av tillståndspliktiga verksamheter,
konsulentverksamheter, som föreslår familjehem och jourhem till
barn och som ger stöd och handleder dessa hem. Granskningen
omfattade även kontroll och användning av stödboende för barn och
unga 16-20 år.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 284884 (Godkänd - R 1) Beslut
 HV 2020/25-5 Beslut om avslut av tillsyn av individ och
familjeomsorg
 HV 2020/25-3 §9 den 30 januari 2020, Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd Granskning av socialnämndens kontroll av
tillstånd för konsultverksamhet och stödboende barn och
unga 16- 20 år - Inspektionen för vård och om
 HV 2020/25-4.1 Konsulentstödda verksamheter och
stödboende placerade 1 okt 2018-30 sept 2019
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§ 15
Skrivelse om hur stadsdelsförvaltningen arbetar för att
minska spridningen av Covid -19 i hemtjänsten och på
äldreboenden
Svar på skrivelse från (V) om Hur stadsdelsförvaltningen
arbetar för att minska spridning av Covid-19 i hemtjänsten
och på äldreboenden
HV 2020/365

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd tar del av förvaltningens svar
på skrivelsen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Özlem Körhan, Mohibul Ezdani Khan och Kajsa Hjortstam (alla V)
önskar i en skrivelse till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd få svar
på ett antal frågor angående smittspridningen av Covid-19 inom
äldreboenden och hemtjänst. Förvaltningen framför i sina
synpunkter att åtgärder har vidtagits för att upprätthålla äldrevård av
god kvalitet för både dem som blivit smittade och för dem som är
friska.
Särskilda uttalanden
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) och tjänstgörande ersättare
Kajsa Hjortstam (V) lämnade följande särskilda uttalande:
"Vänsterpartiet är inte nöjd med förvaltningens svar på skrivelsen."
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 286735 (Godkänd - R 2) Skrivelse om hur
stadsdelsförvaltningen arbetar för att minska spridningen av
covid-19 i hemtjänsten och på äldreboenden
 HV 2020/365-1 Skrivelse om hur stadsdelsförvaltningen
arbetar för att minska spridning av covid-19 i hemtjänsten
och på äldreboenden
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§ 16
Stadsdelsdirektörens information
Stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson berättar följande:
 Angående Covid-19, det är ett stabilt läge i våra
verksamheter.
 Stadsledningskontoret, SLK har begärt en
beredskapsplanering för sommaren (en gemensam
planering) från samtliga stadsdelsförvaltningar.
 Krisledningsnämnden har beslutat att succesivt öppna den
dagliga verksamhet igen. Max 15 deltagare och individuell
riskbedömning. I Hässelby Vällingby finns tre dagliga
verksamheter.
 För några veckor sedan var det ett allvarligt brandtillbud i
förvaltningshuset. Sedan dess pågår saneringsarbeten. I och
med detta har det satts upp tillfälliga bevakningskameror
utanför entrén till förvaltningshuset. Polisutredning pågår.
Rubriceringen är grov mordbrand.
 Verksamheten vid Ådalens parklek har tillfälligt flyttats till
parkleken Guldet. Anledningen är att man vid en besiktning
fann kreosot (från trätjära). Utredning pågår.
 Stadsdelsförvaltningen planerar för sommarlovsaktiviteter.
Fältassistenterna kommer att arbeta, liksom SIG (sociala
insatsgruppen). Ett antal föreningar i Hässelby Vällingby har
fått ökade medel för att använda till sommarlovsaktiviteter
för barn och unga.
 Vid Hässelby Strands värmeverk byggs två modulhus med
35 lägenheter. Främst barnfamiljer kommer att bo där. Det
första huset är inflyttningsklart den 15 juli. Det andra huset
kommer att vara inflyttningsklart under hösten 2020.Det här
är en del av integrationssatsningen och SHIS (Stiftelsen
hotellhem i Stockholm) förvaltar husen.
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§ 17
Övriga frågor
Inga frågor anmälda.
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