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§1
Mötets öppnande

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten (M) öppnar dagens sammanträde.
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§2
Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Dagordning godkänns med tillägg av en skrivelse om rasism från
(S) och en skrivelse om kameror från (S). Dessa skrivelser kommer
att behandlas under paragraf 21.
Tillägg också att avdelningschef Birgitta Thulén närvarar och svarar
på frågor kopplade till förskola.
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§3
Tidpunkt för justering och utseende av justerare
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten (M) och vice ordförande Lisa Carlsson
(S) kommer att justera dagens protokoll senast kl 12.00 måndag 29
juni 2020.
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Medborgarförslag
§4
Medborgarförslag om Webb-TV för nämndsammanträden
i Hässelby-Vällingby
Svar på medborgarförslag
HV 2020/210

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

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag föreslår att nämndsammanträden ska sändas
digitalt så att fler medborgare kan bli delaktiga. Inkluderat i detta
ska även vara en chatt-funktion.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 300038 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om Webb-TV för
nämndsammanträden i Hässelby-Vällingby
 HV 2020/210-2 Medborgarförslag om webb-sända
sammanträden, nämndversion
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§5
Medborgarförslag om utomhuspadelbana i Kälvesta.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2020/310.
HV 2020/310

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Hässelby Vällingby
stadsdelsnämnd skickar medborgarförslaget vidare till
idrottsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att en
padelbana anläggs på fotbollsplanen som ligger intill förskolan vid
Tumultgränd 69 i Kälvesta. Skribenten som är boende i Kälvesta
och dagligen passerar grusplanen menar att han aldrig har sett den
användas för fotbollsspel. En padelbana skulle enligt skribenten
innebära ett positivt bidrag till folkhälsan i närområdet.

Ordförande Bo Arkelsten med fler (M) föreslår att svaret på
medborgarförslaget också skickas till idrottsnämnden.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut med
tillägg att svaret skickas till idrottsnämnden.
Handlingar i ärendet
 297844 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om
utomhuspadelbana i Kälvesta.
 HV 2020/310-2 Medborgarförslag Utomhuspadelbana i
Kälvesta nämndversion

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 6/2020
Sida 7 (30)
2020-06-25

§6
Medborgarförslag om cykel- och skatepark samt BMXstig i Hässelby villastad.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2020/237.
HV 2020/237

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Hässelby Vällingby
stadsdelsnämnd skickar medborgarförslaget vidare till
idrottsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att
förvaltningen ska uppföra en cykel- och skatepark samt en BMXstig i Lövsta. Skribenterna föreslår att en anläggning placeras
nordost om Lövstavägen i skogsområdet väster om Lingonrisgränd
och norr om Blomsterkungsvägen.

Ordförande Bo Arkelsten med fler (M) föreslår att svaret på
medborgarförslaget också skickas till idrottsnämnden.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut med
tillägg att svaret skickas till idrottsnämnden.
Handlingar i ärendet
 297974 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om cykel- och
skatepark samt BMX-stig i Hässelby villastad.
 HV 2020/237-4 Medborgarförslag Cykel och skatepark nämndversion
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§7
Medborgarförslag om utegym eller hundrastgård inom
Gulsippans parklek.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2020/382.
HV 2020/382

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att ett utegym
alternativt en hundrastgård anläggs inom parkleken Gulsippan.
Skribenten som ofta promenerar genom parken anser att det är synd
att det inhängnade området som tidigare inrymde en pumptrackoch skateanläggning nu står tomt till ingen nytta.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 297600 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om utegym eller
hundrastgård inom Gulsippans parklek.
 HV 2020/382-5 Medborgarförslag om utegym nämndversionpdf
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§8
Medborgarförslag gällande kommunala sommarjobb till
ungdomar
HV 2020/386

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på det inkomna medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
En invånare i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde lämnade den 29
april 2020, ett medborgarförslag gällande kommunala sommarjobb
för ungdomar under sommaren 2020. Förslaget var att erbjuda
ungdomar sommarjobb i form av städning, då feriejobb inom
vårdoch omsorg inte kommer kunna erbjudas i samma omfattning,
som under tidigare år. Det finns enligt förslaget ett stort behov av
städning i stadsdelsområdet, exempelvis runt Åkermyntan och
utanför Skolörtens vård- och omsorgsboende. Det finns även ett
stort behov av städning och borttagning av krossat glas vid
Riddersviks klippor. Invånaren hoppas på att förvaltningen, som
arbetar intensivt med trygghet, ser uppstädning som en del av
trygghetsarbetet.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 297609 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag på kommunala
sommarjobb till ungdomar
 HV 2020/386-5 Medborgarförslag om sommarjobb till
ungdomar nämndversion
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Beslutsärenden
§9
Revisionens årsrapport 2019 för Hässelby-Välllingby
stadsdelsförvaltning
HV 2020/285

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på stadsrevisionens årsrapport för
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Revisionskontoret bedömer att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
ur ekonomisk synvinkel har bedrivit verksamheten på ett
tillfredsställande sätt. Det verksamhetsmässiga resultatet bedöms av
revisionen inte vara helt förenligt med kommunfullmäktiges mål då
endast sju av tolv verksamhetsmål uppnås helt. Utifrån de
granskningar som har genomförts finns bland annat
utvecklingsområden av anhörigstödet inom uppföljning och
tydliggörande av informationskanaler.
Stadsrevisionen rekommenderar att förvaltningens ledningssystem
bör revideras och omfatta samtliga delar som ska ingå enligt
socialstyrelsen föreskrifter. Revisionen har identifierat
utvecklingsområden inom styrning och uppföljning av arbetet med
att efterleva dataskyddsförordningen samt anmälan och systematisk
uppföljning av delegationsbeslut.
Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning
och kontroll av verksamheten bedöms i huvudsak varit tillräcklig.
Förvaltningens kommentarer redovisas under rubriken Ärendet i
samband med respektive rekommendation.
Särskilda uttalanden
Ledamot Özlem Körhan med fler(V) lämnade följande särskilda
uttalande:
"I årsrapporten går det att läsa att inom verksamhetsområdet stöd
och service till personer med funktionsnedsättning har man ett
underskott på -12,7 mnkr. Enligt nämndens redovisning beror
avvikelserna inom stöd och service till personer med
funktionsnedsättning bland annat på att kostnader för SoL-insatser
och resor överstiger det fasta anslaget. En stor andel LSS-insatser
utförs även utanför valfrihetssystemet, vilket medför högre
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kostnader. I jämförelse med 2018 har underskottet inom
verksamhetsområdet ökat från -7,1 mnkr till -12,7 mnkr. Det
framgår också att verksamhetens nettokostnad har samtidigt ökat
med 6,8 mnkr. Detta tyder på att verksamheten är underfinansierad
och detta behöver rättas till för att inte behöva gåt med underskott
kommande år.
Det framgår också att man inom nämnd- och
förvaltningsadministration behövt hålla tjänster vakanta och skjuta
upp planerade inköp för att balansera andra verksamhetsområdens
underskott. Det är såklart bra att det finns en flexibilitet för
stadsdelsnämndens ekonomiska fördelning men det är inte bra att
vissa delar behöver stå tillbaka och ha personalunderskott för att
andra ska kunna genomföra sin verksamhet. Även detta tyder på att
stadsdelen behöver tillföras med resurser i kommande budget."
Vice ordförande Lisa Carlsson med flera (S) anslöt sig till (V):s
särskilda uttalande.
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) anslöt sig till (V):s särskilda uttalande.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 299046 (Godkänd - R 5) Revisionens årsrapport 2019 för
Hässelby-Välllingby stadsdelsförvaltning
 HV 2020/285-1 Revisionens årsrapport 2019 för HässelbyVälllingby stadsdelsförvaltning
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§ 10
Ansökan om idéburet offentligt partnerskap (IOP) från Ny
Gemenskap
HV 2020/308

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner att
överenskommelse tecknas om idéburet offentligt partnerskap (IOP)
med Ny Gemenskap.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektören i
uppdrag att teckna avtalet.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Ny Gemenskap är en ideell förening som är religiöst
och politiskt obunden och har funnits sedan 1969.
Café Gemenskap startades upp i Vällingby år 2016 i samverkan
med Västerortskyrkan och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
och är en mötesplats som riktar sig till personer i social utsatthet,
vuxna kvinnor och män. Syftet med verksamheten är att skapa en
plats för möten, gemenskap och trygghet med fokus på en trygg
social hemvist för vuxna med beroende- eller psykiatrisk
problematik.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 297861 (Godkänd - R 1) Ansökan om idéburet offentligt
partnerskap från Ny Gemenskap
 HV 2020/308-1 Ansökan om Ideburet Offentligt Partnerskap
(IOP) från Ny gemenskap
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§ 11
Kvalitetsutmärkelse 2020
Anmälan av bidrag till Kvalitetsutmärkelse 2020
HV 2020/412

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stockholms stad delar årligen ut Kvalitetsutmärkelsen i syfte att
uppmuntra stadens verksamheter till kvalitetsutveckling. Alla
kommunala och privata verksamheter som finansieras av staden kan
delta. I 2020 års kvalitetsutmärkelse deltar fyra enheter från
Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning. Deltagande verksamheter
är Trollboda-Smedshagen förskolor, Hässelbygårds förskolor,
Vällingby förskolor samt Beställarenheten äldreomsorg.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 296068 (Godkänd - R 1) Deltagande i Kvalitetsutmärkelsen
2020
 295936 Bilaga 1 Kvalitetsutmarkelsen TrollbodaSmedshagen förskolor MAJ 2020
 295942 Bilaga 2 Kvalitetsutmärkelsen Hässelbygårds
förskolor 2020
 295945 Bilaga 3 Kvalitetsutmärkelsen 24 maj 2020
Vällingby förskolor
 296067 Bilaga 4 Kvalitetsutmärkelse 2020 Beställarenheten
äldreomsorg Hässelby Vällinby sdf
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§ 12
Månadsuppföljning med prognos maj 2020
HV 2020/494

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
månadsuppföljning maj 2020.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och
resultatdispositioner. De åtgärder som beslutades i
verksamhetsplanen följs och har gett effekt. Den största utmaningen
att uppnå budget i balans finns vid beställarsidan inom stöd och
service till personer med funktionsnedsättning. Utmaningen där är
att omförhandla avtal som finns utanför LOV vilket kan ta lite tid.
Utmaningar finns även inom äldreomsorgens utförarenheter samt
osäkerhet kring kostnader som uppstått på grund av covid-19
epidemin. Vi har idag fått kompensation för sjuklönekostnader och
kommer att få det även i juni och juli. Det har visat sig att platser
inom vård och omsorgsboenden har minskat samt att
hemtjänsttimmar har gått ner vilket får en positiv effekt på budgeten
för beställaren inom äldreomsorgen och balanserar underskott inom
förvaltningens utförarverksamheter på äldreomsorgen.
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) 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.
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Den borgliga alliansen lovade att tryggheten skulle bli bättre om de
kom till makten men idag kan vi konstatera att de dödliga
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
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
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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.
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) instämde i (S) särskilda
uttalande.
Ersättaryttrande
Angelo Tapia (FI) instämde i (S) särskilda uttalande.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 300999 (Godkänd - R 1) Månadsrapport maj 2020
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Remisser
§ 13
Remiss av God och nära vård – En reform för ett hållbart
hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Svar på remiss
HV 2020/376

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd förklarar ärendet omedelbart
justerat.
Sammanfattning av ärendet
En särskild utredare har sedan 2017 haft i uppdrag att utreda en
samordnad utveckling av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv
hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. I detta
tjänsteutlåtande behandlas utredningens huvudbetänkande.
Utredningen beskriver framgångsfaktorer och hinder för
omställningen. För att stärka samverkan för patienter och brukares
bästa föreslår utredningen bland annat att begreppet hemsjukvård
ska ersättas med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet. Vidare
föreslås att kommuners och regioners samverkansansvar ska
tydliggöras i lagstiftning, vissa förtydliganden vad gäller
individuella planer med mera.

För en sammanhållen och personcentrerad vård lämnas bland annat
förslag om att patientens möjlighet till patientkontrakt ska regleras i
patientlagen (PL). För att etablera förutsättningar för livskraftig och
uthållig forsknings- och utbildningsverksamhet föreslås exempelvis
regioners och kommuner uppdrag, att medverka i utbildning och
tillgodose behovet av verksamhetsförlagd utbildning, ska
tydliggöras genom ett i lag reglerat ansvar.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Handlingar i ärendet
 297626 (Godkänd - R 1) Remiss av God och nära vård - en
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU
2020:19)
 HV 2020/376-1.2 God och nära vård - En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
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§ 14
Samråd om förslag till detaljplan för Växthusvägen, del
av Hässelby Villastad 28:1 med fler i stadsdelen Hässelby
villastad.
Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr S-Dp 2017–17157.
HV 2020/443

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från stadsbyggnadsnämnden.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd förklarar ärendet omedelbart
justerat.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet utgörs av ett befintligt skogsområde mellan
Växthusvägen och Järfälla kommun. Förslaget innebär totalt 240
nya hyresrätter fördelade på fem bostadshus utmed Växthusvägen
mellan korsningen av Skälbyvägen i söder och Blomsterkungsvägen
i norr. Vidare syftar planen till att värna betydelsefulla naturvärden
och ange inriktning för arkitekturen samt säkerställa goda
boendemiljöer.

Särskilt uttalande
Ordförande Bo Arkelsten med fler (M), ledamot Carina Franke
(KD), ledamot Fatima Nur (L), ledamot Peter Dannqvist (MP) och
tjänstgörande ersättare Frida Magnusson (C) lämnade följande
särskilda uttalande:
1. Att delvis godkänna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen från stadsbyggnadsnämnden.
2. Att därutöver anföra följande
”Vi ser positivt på möjligheten till fler bostäder i stadsdelen. För att
kunna ställa oss bakom förslaget på detaljplanen måste dock
rådande trafiksituation och framkomlighet i stadsdelen väsentligen
förbättras.
Trafiksituationen i vår stadsdel är redan idag problematisk och inte
minst trafiken på Växthusvägen har kraftigt ökat på senare tid.
Många medborgare vittnar om för få bussturer, lång väntan och
långa restider för att kunna ta sig vidare till pendeltåg eller
tunnelbana, ofta restider på 30-40 min i rusningstrafik. Trots
Växthusvägens status som urbant stråk och viktiga betydelse för
trafikförsörjningen och framkomligheten i stadsdelen har
kollektivtrafiken inte anpassats därefter.
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Skall 240 nya hyresrätter byggas enligt förslaget till detaljplan är
det nödvändigt att kollektivtrafiken byggs ut och att rådande
trafiksituation förbättras. Stadsbyggnadsnämnden bör i den fortsatta
hanteringen av ärendet säkerställa de lösningar som krävs för att
tillgodose behovet av framkomlighet i stadsdelen.”
Särskilt uttalande
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
”Socialdemokraterna är delvis positiva till förslaget men vill anföra
följande,
Det är positivt att det byggs bostäder inom staden och dessa behövs.
Dock vill vi poängtera att det behöver byggas på ett sätt som tar
hänsyn till omkringliggande område och att miljön inte försämras i
området. Med miljön menar vi luften, bullernivåer och vibrationer,
grönområden samt att den kollektiva trafiken håller för ytterligare
resenärer.
Vi anser också att huskropparna bör vara i proposition till
omkringliggande byggnader och bostäder. Därför anser vi att
förslaget på fem våningar i vardera huskropp är för högt och bör
minskas.
Vidare har vi tveksamheter till hur kollektivtrafiken ska klara av
ytterligare resenärer med den kapacitet vi ser idag samt är vi oroliga
för hur buller, luftkvalitén och biltrafiken kommer att öka och
försämras i området. ”
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) instämde i (S):s särskilda
uttalande.
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) instämde i (S): s särskilda uttalande.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 297875 (Godkänd - R 1) Samråd om förslag till detaljplan
för Växthusvägen, del av Hässelby villastad 28:1 inom
stadsdelen Hässelby villastad.
 HV 2020/443-2.3 Karta Sdp
 HV 2020/443-2.2 Planbeskrivning NYA PBL
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Anmälningar och rapporter
§ 15
Flytt av Astrakanens verksamhet
HV 2020/488

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att förlänga
verksamheten på förskolan Astrakan till och med 2021-06-30.
Sammanfattning av ärendet
Verksamheten på Astrakanens förskola kommer i mars 2021 flyttas
till den nya förskolan Kaprifolen som just nu byggs på
Kaprifolvägen 12. Detta då nuvarande byggnad är i behov av en
omfattande ombyggnation. Stadsdelsförvaltningen har tillsammans
med fastighetsägaren SISAB konstaterat att det inte är möjligt att få
bygglov för att genomföra renoveringen. Detta då förskolan ligger i
ett parkområde med parkvägar som gör att matvarutransporter och
sophämtning inte kan ske enligt dagens regelverk. Det har under
åren inkommit synpunkter från boenden att parkvägarna
används otillåtet och att risken för olyckor i samband med
transporter är hög. Förskoleverksamheten upphör i byggnaden
under vårvintern 2021.
Förvaltningens hyresavtal för lokalerna går ut 2021-06-30.
Fastighetsägaren SISAB ansvarar då för vad som kommer att ske
med byggnaden. Förvaltningen och SISAB ser nu över hur
lokalerna kan användas under de månader som förvaltningen står
kvar på avtalet innan kontraktet går ut.
Upplysning
Föräldrar till barn på förskolan Astrakan överlämnar i samband med
sammanträdet en namninsamling för att rädda förskolan Astrakan.
Reservationer
Ordförande Bo Arkelsten med fler (M), ledamot Carina Franke
(KD), ledamot Fatima Nur (L), ledamot Peter Dannqvist (MP) och
tjänstgörande ersättare Frida Magnusson (C) lämnade följande
reservation:
"Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.
Att förlänga verksamheten under vårterminen till och med 2021-0630.
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Vi anser att beslutet om flytt av förskoleverksamhet från
Astrakanen till nybyggda förskolan Kaprifolen, med alla aspekter
inräknade, var nödvändigt. Beslutet har framför allt fattats med
hänsyn till säkerheten för barn och personal på förskolan, samt till
människor som rör sig i parkområdet där förskolan ligger. Idag kan
matvarutransporter och sophämtning inte utföras säkert eller enligt
regelverket och det saknas möjlighet att åtgärda problemet. Det är
mycket välkommet att förskoleverksamhet på Astrakanen kan
förlängas till 30 juni 2021, så att samtliga barn får möjlighet att vara
kvar på samma förskola fram till sommaren och terminens avslut.
Däremot anser vi inte att hanteringen av flytten har varit optimal.
Vårdnadshavare har inte fått tillfredställande information om vad
flytten innebär. Nämnden har varken blivit informerad eller
involverad i beslutet."
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnade följande
reservation:
”Att avslå beslutet.
Att avveckla förskolan Astrakanen successivt över tid i samråd med
personal och där överflyttningen av barn sker utifrån barnens behov.
Att stänga ner förskolan Astrakanen är ett olyckligt beslut och det
handlar om att den grön-blåa majoriteten vill spara pengar och sätter
budgeten först. Det är olyckligt eftersom många barn behöver ha
mindre sammanhang och mindre fysiska ytor för att känna sig
trygga och kunna utvecklas i sin egen takt. Särskilt barn i behov av
särskilt stöd.
Barnen som nu går på förskolan Astrakanen erbjuds flytta till
förskolan Kaprifolen som är en nybyggd och stor förskola med åtta
avdelningar. Den är också bra sett till verksamhet och anpassningar
men kanske inte för alla barn. Precis som barn är olika behöver
stadsdelen också kunna erbjuda olika verksamheter och storlekar
efter behov. Det har vi haft hittills gjort men det är något som den
borgerliga majoriteten nu vill ta bort.
Vad som också är mycket olyckligt i detta ärende är hur det har
hanterats. Personalen blev informerade på ett personalmöte och
därefter vårdnadshavarna. Sist blev politiken informerad. Det
betyder att förvaltningen lade ner en verksamhet för att flytta in den
i en annan verksamhet utan att det fanns ett nämndbeslut. Det
kommunicerades inte ut förrän vi från den politiska sidan efterlyste
svar. Det är olyckligt. Det är också olyckligt att den sittande grönblåa majoriteten inte heller hade kännedom om detta beslut och
hantering. Det visar på ett mycket svagt ledarskap från majoritetens
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sida samt brist på intresse för våra gemensamma kommunala
verksamheter. När man sitter i majoritet så ger man förvaltningen
uppdrag och inte tvärtom. Nu är det förvaltningen som ger politiken
uppdrag att ta ett beslut som redan är genomfört.”
Det är oacceptabelt att en förvaltning tillåts verkställa en
nedläggning av en förskola utan att det finns ett nämndbeslut på det.
Det medför också att vi i oppositionen inte har kunnat påverka
beslutet och därmed har man även tummat på de demokratiska
rättigheterna för våra medborgare. Det är inte försvarbart.
Vi föreslår nu att om förskolan Astrakanen ska stänga att det sker
successivt över tid och att det dels blir intagningsstopp redan nu till
höstterminen 2020 samt att barnen som går där nu får gå hela nästa
läsår, 20/21. Därutöver ska nedläggningen ske i samråd med
personal för att bli så skonsam och god som möjligt.
Vi förutsätter också att personalen som har arbetat där i åtskilliga år
behandlas väl och får vara en aktiv del av processen. Det är vidare
väldigt olyckligt att man väljer att lägga ner en verksamhet som är
fullt fungerande och där både barn och personal trivs.”
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) ansluter sig till (S)
reservation.
Ersättaryttrande
Angelo Tapia (FI) ansluter sig till (S) reservation.
Propositionsordning
Ordförande ställde proposition på förslagen och fann att nämnden
beslutat enligt reservation från (M), (KD), (L), (MP) och (C)
(majoritetens förslag till beslut).

Handlingar i ärendet
 300893 (Godkänd - R 1) Flytt av förskoleverksamheten på
Förskolan Astrakanen
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§ 16
Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2019
HV 2020/349

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av
patientsäkerhetsberättelser och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva
en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen
är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat
av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det
går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet
hos externa intressenter tillgodoses.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 297676 (Godkänd - R 1) Patientsäkerhetsberättelser 2019
 295739 Patientsäkerhetsberättelse Ekeby Paradsängen 2019
2020-03-11 (003)
 294811 PSB 2019 Koppargården 20200403
 294821 Patientsäkerhetsberättelse Skolörtens servicehus doc
 294822 Patientsäkerhetsberättelse Hässelgården 2019
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§ 17
Rapport från tillsyn av stadsdelarnas hantering av
personakter från Stockholms stadsarkiv
HV 2020/131

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger rapporten till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkivet har gjort en skriftlig inspektion av
stadsdelsnämndernas arkivhantering för personakter inom
socialtjänst. I samband med denna uppmärksammades ett antal
brister. Förvaltningen fick ett föreläggande från stadsarkivet, att
följa upp med planering för att åtgärda dessa brister.
Förvaltningen har gjort en planering för uppföljning av gallring
samt säkerställa att rutiner finns för rensning av minnesanteckningar
m.m. från personakterna.
Förvaltningens svar lämnades till stadsarkivet som sedan avslutade
inspektionen.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 299365 (Godkänd - R 2) Anmälan av inspektion från
stadsarkivet gällande förvaltningens hantering av personakter
inom socialtjänst
 HV 2020/131-1.2 Rapport från tillsyn avseende personakter
för Hässelby-Vällingby SDF
 HV 2020/131-3.1 Kopia av Plan för åtgärder för akthantering
 HV 2020/131-4 Mail stadsarkivet avslutar inspektionsärende
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§ 18
Ärendelista
Inkomna ärenden, registrerade 4 maj till 1 juni 2020
HV 2020/5

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inkomna ärenden registrerade 4 maj till 1 juni 2020.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 297887 (Godkänd - R 1) Ärendelista
 297738 Ärendelista till Juninämnden
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§ 19
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
Avseende tidsperioden 2020-05-05 till 2020-05-29.
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
 299612 (Godkänd - R 1) Tjänstemannabeslut fattade på
delegation
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§ 20
Förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Susanna Halldin Olsson lämnar följande
information:
• Det har i veckan skett skadegörelse på förvaltningshuset. Med
anledning av detta samt med anledning av branden kommer man att
sätt in okrossbart glas på bottenvåningen i konferensdelen. Även
kamera kommer att installeras. Förvaltingshuset kommer att ha
extra bevakning nattetid under en period.
• Enstaka fall av Covid -19 förekommer på Koppargården. De har
en bra beredskap för att ta hand om dessa personer
Förstärkningsteamet jobbar med Covid-patienter. Värmeböljan
tillsammans med pandemin gör läget ansträngt inom
äldreomsorgen.
• Anhörigbesök genomförs nu på Koppargården.
• Det finns bra med skyddsutrustning inom verksamheterna och
personalbemanningen är bra.
• Vällingby hemtjänst har flyttat från Jämtlandsgatan till
Vällingbyplan.
• Administrationen på förvaltningen genomgår en genomlysning.
Detta för att tydliggöra roller och uppdrag för att öka målkvaliteten
och nå en mer effektiv organisation. Genomlysningen pågår fram
till den sista september.
• Förvaltningen sätter upp skyltar om Corona på allmänna platser
där mycket människor vistas. PEAB gör dagliga inspektioner för att
säkerställa att skyltarna är på plats.
• Det ena modulhuset vid Hässelby värmeverk beräknas klart den 15
juli och inflyttning kan påbörjas därefter. Staden kommer ta kontakt
med lokalmedia när mer information finns.
• Den 15 juni 2020 har KF fattat beslut om en ny reviderad Vision
2040.
• Påminnelse till nämnden att regelbundet läsa stockholms-mailen
under sommarledigheten.
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§ 21
Övriga frågor
Beslut
Skrivelse om rasism från (S) tas emot och lämnas till förvaltningen
för beredning. (FI) instämmer, genom ett ersättaryttrande, i (S)
skrivelse.
Skrivelse om kameror från (S) tas emot och lämnas till
förvaltningen för beredning. Majoriteten, det vill säga (M), (KD),
(L), (MP) och (C) instämmer i (S) skrivelse
Sammanfattning av ärendet
Skrivelse om rasism från (S) tas emot och lämnas till förvaltningen
för beredning. (FI) instämmer, genom ett ersättaryttrande, i (S)
skrivelse.
Skrivelse om kameror från (S) tas emot och lämnas till
förvaltningen för beredning. Majoriteten, det vill säga (M), (KD),
(L), (MP) och (C) instämmer i (S) skrivelse
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