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Med hänvisning till spridning av Covid-19 kommer
sammanträdet att hållas inom stängda dörrar, det vill säga inte
öppet för allmänheten.

Mötets öppnande
Ordförande Bo Arkelsten (M) hälsar samtliga välkomna och öppnar
sammanträdet.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Vice ordförande Lisa Carlsson (S) med fler lämnar in en skrivelse
om äldre och teknik. Skrivelsen tas upp under punkt 18.
Med ovan tillägg godkänns dagordningen.

Tidpunkt för justering och utseende av justerare
Ordförande Bo Arkelsten (M) och vice ordförande Lisa Carlsson
(S) kommer att justera protokollet digitalt den 2 september 2020 kl
12.00.
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Beslutsärenden

§1
Månadsrapport juli 2020
Avdelningschef för administration och ekonomi Pirjo Dahlgren
Jespersson presenterar sig samt aktuellt ärende.

HV 2020/587

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
månadsuppföljning juli 2020.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 5,0 mnkr
efter åtgärder och resultatdispositioner. Förvaltningen har erhållit
12,7 mnkr i kompensation för sjuklönekostnader april till och med
juli. Detta har till viss del kompenserat utförarna inom främst
äldreomsorg och förskola
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med flera (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Med anledning av det överskott som förvaltningen presenterar i
månadsrapporten för juli 2020 vill vi framhålla vikten av att de
pengar som budgeterats verksamheten också går ut i verksamheten.
Dessa 5 mnkr i överskott innebär som förvaltningen redogör för
uppskjutna utbildningar och utvecklingsprojekt, men härrör även
från vakanshållna anställningar.
Vi socialdemokrater har tidigare framhållit och kan inte nog betona
vikten av att våra medarbetare i förvaltningen arbetar under goda
arbetsförhållanden och en rimlig arbetsbelastning. Vi är inte ett
område där vi ska hämta budgetöverskott."
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 316870 (Godkänd - R 2) Månadsuppföljning med prognos
juli 2020
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§2
Revidering av Hässelby Vällingby stadsdelsnämnds
delegationsordning
HV 2020/452

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt
förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

2. Förslag till reviderad delegationsordning ersätter nu gällande
delegationsordning för Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd.

3. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd förordnar enligt 31 d § 2 st
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
ordförande Bo Arkelsten (M), ledamöterna Lisa Carlsson (S), AnnMargrete Nilsson (M), Carina Franke (KD), och Mohibul Ezdani
Khan (V) med rätten att under återstoden av år 2020 fatta
brådskande beslut om tillfälligt utreseförbud.

4. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 37 §
KL till ordförande Bo Arkelsten (M), ledamöterna Lisa Carlsson
(S), Ann-Margrete Nilsson (M), Carina Franke (KD), och Mohibul
Ezdani Khan (V) rätten att under återstoden av år 2020 fatta beslut
om upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU.

5. Beslut som fattas enligt punkt 3 och 4 anmäls till sociala
delegationen, vars protokoll anmäls till stadsdelsnämnden.

6. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att ärendet ska
justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap 37 § kommunallagen (KL) har en nämnd möjlighet att
delegera sin beslutanderätt till presidiet, ett utskott, till en ledamot
eller ersättare i nämnden eller till en anställd i kommunen (7 kap 58 §§). Delegationerna sammanställs i en delegationsordning.
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Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 320626 (Godkänd - R 1) Revidering av delegationsordning
 320612 Slutversion reviderad delegationsordning
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§3
Beslut från socialnämnden angående Delegation enligt
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och
förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU)
HV 2020/528

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd delegerar till nedan
namngivna gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren rätt
att enligt 45 § 1 st 1-2 p lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM), inom nämndens ansvarsområde, begära handräckning av
polismyndighet och i särskilda fall kriminalvård.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd förordnar nedan namngivna
gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren med rätt att
enligt 43 § 1 st 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU), inom nämndens ansvarsområde, begära handräckning
av polismyndighet och i särskilda fall kriminalvård.
Ann Dahlgren
Daniel Colegate
Elisabet Lundqvist
Lis-Mari Boija
Sanna Eriksson
Frida Allertz
Maria Larsson
Inga-Lill Renhorn Källgren
Lena Wedberg
Feryal Lövström
Liliana Pellegrino
Martin Karlsson
Anna-Stina Wilhelmsson
Mira Fargallo-Dillner
Ida Carnesten
Inger Åsebo
Mait Fredlund
Liselotte Tronders
Oskar Williamsson
Idil Magan
Fanny Hällberg
Julia Pettersson
Carl-Johan Kvist
Eva Thomasson
Millicent Reyes
Marimba Roney
Helena Sten
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Lena Svärd
Maria Rangdag
Julia Falk Nordberg
Kim Trosell
Anne-Catrine Jonsson
Mohamud abdi Osma
Ylva Engelbrektsson
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden svarar genom Socialjouren för stadens
jourverksamhet inom individ- och familjeomsorgen. Socialnämnden
har fattat ett beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära
polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut
överlämnades till Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd för att fatta
motsvarande beslut.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 315355 (Godkänd - R 2) Delegation enligt lagen om vård av
missbrukare i vissa fall
 HV 2020/528-1.1 Beslut från socialnämnden angående
Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
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Remisser
§4
Svar på remiss om motion om att utreda möjligheterna
för att arrangera konstutställning på elskåp
Svar på remiss 2020/599 från kommunstyrelsen Stockholms
stad
HV 2020/429

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens utlåtande till stadsledningskontoret som svar på
remissen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att ärendet ska
justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
svara på en remiss angående ett förslag om att arrangera en
konstutställning på elskåp i Stockholms stad.
Reservationer
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) reserverade sig mot beslutet
enligt nedan:
"Att tillstyrka motionen om att utreda möjligheterna för att
arrangera konstutställning på elskåp
Att därutöver utöver anföra
Det är glädjande att förvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Vi
hoppas att fler av stadens förvaltningar gör samma bedömning för
att det ska finnas fler utrymmen för konst i hela staden."
Ledamot Lisa Carlsson med fler (S) anslöt sig till (V):s reservation.
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) anslöt sig till (V):s reservation.
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) med fler yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Ledamot Özlem Körhan (V) med flera lämnade ett eget förslag till
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beslut och yrkade bifall till detta.
Ordförande Bo Arkelsten (M) ställde proposition på förslagen och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§5
Remiss på motion om att utreda möjligheterna att inrätta
ett svenskt språkmuseum
Svar på remiss 2020/395 från kommunstyrelsen Stockholms
stad
HV 2020/292

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens utlåtande till stadsledningskontoret som svar på
remissen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att ärendet ska
justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen har av kommunstyrelsen Stockholms stad
fått i uppdrag att svara på en remiss angående ett förslag om att
öppna ett nytt språkhistorisk museum i Stockholm.
Särskilda uttalanden
Tjänstgörande ersättare Sandra Hölzgen (SD) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Stadsdelsnämnden har mottagit en remiss av
Sverigedemokraternas motion om att inrättandet av ett svenskt
språkmuseum bör utredas. Givet att en utredning kommer fram till
en genomförbar plan för ett inrättande, kan projektet på sikt innebär
ett lyft för besöksnäringen samt tillgängliggöra det svenska språkets
mångfacetterade sidor i större utsträckning.
I sitt tjänsteutlåtande till motionen skriver förvaltningen att det finns
ett antal faktorer som behöver utredas. Sverigedemokraterna
instämmer i detta och anser att en utredning är ett bra första steg på
vägen mot ett genomförande. Inrättandet av ett svenskt
språkmuseum skulle leda till en rad gynnsamma konsekvenser, som
vi anser vara värda att slå vakt om."
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
"Feministiskt initiativ instämmer i förvaltningens svar om att
behövs en analys av behov, kostnader samt hur det praktiska
genomförandet ska se ut avseende ett museum om svensk
språkhistoria i Stockholms stad. Synliggörandet av språkhistoria är
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viktigt för att förstå såväl vårt förflutna och vår samtid, samt den
mångfald av språk som talas i Sverige idag.
Sverigedemokraterna kallar sig själva ett socialkonservativt parti
med nationalistisk grundsyn. Nationalismen som ideologi bygger på
idén om ett folk, ett språk, en kultur och en nation. Förslaget om ett
svenskt språkmuseum måste ses mot bakgrund av det. Deras
kulturpolitik i staden går ut på att ”omfördela kulturstöd från
utlandskultur till svensk kultur”. Vilket vi också kan se i deras
motion om att ”främja svensk kultur”.
Sverigedemokraterna visar ingen respekt för principen om
armlängdavstånd i detta avseende. I sin oppositionsbudget driver de
frågan att helt avskaffa hemspråksundervisningen. I vissa
kommuner vill de förbjuda böcker på andra språk än svenska i
biblioteken och förbjuda barn att tala andra språk i skolan. Det är en
politisk i strid med grundläggande mänskliga rättigheter. När
Sverigedemokraterna vidare utvecklar resonemanget om ett
språkmuseum i sin oppositionsbudget står det att ett sådant museum
skulle vara ”vägen till en lyckad anpassning för människor som har
ursprung i andra länder”. Det är tydligt att Sverigedemokraterna ser
ett svenskt språkmuseum som ett verktyg för assimileringspolitik.
Att aktivt arbeta för att levandegöra och sprida kunskap om språk är
ett viktigt uppdrag. Att endast fokusera på det majoritetsvenska
språket bygger på en okunskap om hur språk utvecklas och hur vi
bygger ett Sverige som håller ihop."
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 315030 (Godkänd - R 2) Svar på remiss på motion om att
utreda möjligheterna att inrätta ett svenskt språkmuseum
 HV 2020/292-1 Följebrev Motion om att utreda
möjligheterna att inrätta ett svenskt språkmuseum
 HV 2020/292-1.1 Motion om att utreda möjligheterna att
inrätta ett svenskt språkmuseum
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§6
Remiss av Motion om att införa kostnadsfria
simhallsbesök för personer äldre än 75 år
HV 2020/281

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att ärendet ska
justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har fått en remiss från
kommunstyrelsen för yttrande. Remissen gäller en motion från (SD)
om att införa kostnadsfria simhallsbesök för personer äldre än 75 år.
Då Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd inte förfogar över några
simhallar hänvisas frågan vidare till idrottsnämnden.
Reservationer
Tjänstgörande ersättare Sandra Hölzgen (SD) reserverade sig mot
beslutet enligt nedan:
"1. Att Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Äldres hälsa och omsorg är av yttersta vikt för samhället att värna
om. En aktiv livsstil leder till en bättre hälsa med färre sjukdomar
och ökat välmående. En bättre hälsa för stadens äldre innebär också
att trycket på den gemensamma välfärden minskar. Vi ser därför
införandet av avgiftsfria simhallsbesök för äldre som en av flera
åtgärder för att sänka trösklarna för en aktiv livsstil även i högre
åldrar.
En betydande mängd pensionärer lever idag under EU:s
fattigdomsgräns. För dem skulle ett simhallskort innebära en utökad
möjlighet till motion året om."
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) med fler yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättare Sandra Hölzgen (SD) med flera lämnade ett
eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.
Ordförande Bo Arkelsten (M) ställde proposition på förslagen och
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fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 315356 (Godkänd - R 2) Svar på motion om att införa
kostnadsfria simhallsbesök för personer över 75
 HV 2020/281-1 Remiss av Motion om att införa kostnadsfria
simhallsbesök för personer äldre än 75 år , KS 2020/396
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§7
Motion om stockholmarnas deltagande i
klimatomställningen.
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/389.
HV 2020/223

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

2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att ärendet ska
justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion av Emilia Bjuggren (S)
som påtalar brister i stadens båda remissförslag om miljöprogram
och klimathandlingsplan för perioden 2020-2023. Skribenten yrkar i
motionen att både miljöprogrammet och klimathandlingsplanen
måste kompletteras med åtgärder om att stödja folkbildningsorgan,
utforma och stärka lokala initiativ i stadsdelarna och växla upp
arbetet med ”Klimatsmarta stockholmare”.

Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med flera (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Vid viktiga förändringar i samhället har staten och kommunerna
engagerat medborgarna genom samverkan med föreningslivet. Ofta
har myndigheterna stimulerat till studiecirklar och diskussioner
genom att ge stöd till studieförbunden för att genomföra kampanjer
i sådana viktiga frågor.
Sådana insatser med särskilt stöd till studieförbunden har bl. a. gällt
utvecklingsarbete inom amatörkulturen, kärnkraftsfrågan och
energiomställningen, datoriseringen av samhället,
svenskundervisningen för invandrare samt u-landsinformationen
och biståndsarbetet. Klimatomställningen är en ännu viktigare
fråga, som alla medborgare bör engageras i.
Denna stora samhällsomställning kan inte genomföras endast av
miljöförvaltningen i samverkan med berörda nämnder och bolag.
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Vi vill se ett stort medborgarengagemang i klimatomställningen och
stöder därför förslaget i motionen om ett kommunalt stöd till
studieförbunden för aktiviteter inom detta område."
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 315357 (Godkänd - R 1) Motion om stockholmarnas
deltagande i klimatomställningen.
 HV 2020/223-1 Följebrev Motion om stockholmarnas
deltagande i klimatomställningen, KS 2020/389
 HV 2020/223-1.1 Motion om stockholmarnas deltagande i
klimatomställningen
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§8
Motion av Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD)
om att hänvisa till det kommunala självbestämmandet vid
mottagande av nyanlända anvisade av regeringen
Remiss från kommunstyrelsen
HV 2020/467

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Den 28 maj 2020 inkom en remiss från kommunstyrelsen gällande
en motion om att hänvisa till det kommunala självbestämmandet vid
mottagande av nyanlända anvisade av regeringen. Kommunernas
mottagande är reglerat i lag och kan inte ogiltigförklaras, eller
bortses från, med hänvisning till den kommunala självstyrelsen.
Stockholms stad kan således inte besluta att hänvisa till det
kommunala självstyret, för att inte, enligt motionärerna, tvingas ta
emot fler nyanlända i rådande situation.
Reservationer
Tjänstgörande ersättare Sandra Hölzgen (SD) reserverade sig mot
beslutet enligt nedan:
"1. Att Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Stadsdelsnämnden har mottagit en remiss av Sverigedemokraternas
motion om att hänvisa till det kommunala självbestämmandet vid
mottagande av nyanlända anvisade av regeringen. Motionen
argumenterar för att Stockholms stad idag är hårt belastat av
påtvingad migration, vilket bör förändras genom att hänvisa till det
kommunala självbestämmandet.
I sitt tjänsteutlåtande till motionen skriver förvaltningen att
mottagandet av nyanlända är beslutat enligt lag och inte kan bortses
från, vilket i sig inte är självklart. I dagsläget pågår det en rättslig
process kopplat till Sölvesborgs beslut att inte ta emot nyanlända.
Genom att kraftigt begränsa antalet nyanlända som flyttar till
Stockholm kan staden ges andrum för att hantera många av de akuta
problem som dominerar debatten. Ska vi få en chans att hantera de
stora problemen med segregation, kriminalitet och undermåliga
skolresultat kan vi inte fylla på med fler personer som behöver
stödåtgärder. Vi anser att Stockholm ska prioritera stockholmarna."
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Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) med fler yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättare Sandra Hölzgen (SD) 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
 315358 (Godkänd - R 1) Motion av Peter Wallmark (SD)
och Martin Westmont (SD) om att hänvisa till det
kommunala självbestämmandet vid mottagande av
nyanlända anvisade av regeringen
 HV 2020/467-1 Följebrev Motion om om att hänvisa till det
kommunala självbestämmandet vid mottagande av
nyanlända anvisade av regeringen
 HV 2020/467-1.1 Motion om om att hänvisa till det
kommunala självbestämmandet vid mottagande av
nyanlända anvisade av regeringen
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§9
Stockholms stads program för att motverka hemlöshet
2020-2025
Remiss från kommunstyrelsen, diarienummer KS 2020/353
HV 2020/282

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stockholms stads socialtjänst har det yttersta ansvaret för att
människor som bor eller vistas i staden får det stöd och den hjälp
som de behöver. När det gäller människor i hemlöshet ska
socialtjänsten bistå med olika former av akuta och mer långsiktiga
boendelösningar utifrån individuella behov och efter
biståndsbedömning. Som en fortsättning av Stockholms stads
program mot hemlöshet 2014-2019 har nu staden, efter utvärdering
av föregående programperiod, tagit fram Stockholms stads program
för att motverka hemlöshet 2020-2025.

Reservationer
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) reserverade sig mot
beslutet enligt nedan:
"1. Delvis bifalla socialförvaltningens förslag till beslut
2.. Därutöver anförs följande
Varje kommun är enligt lag skyldig att planera för m
bostadsförsörjningen i syfte att alla kommunens invånare ska ha en
god bostad något som allt fler kommuner idag inte lever upp till.
Det är vidare stadens ansvar att tillgodose behovet av bostäder i
kommunen, inte socialtjänstens. Därför anser vi att ett program mot
hemlöshet ska ha som mål att utrota hemlösheten för att leva upp till
gällande lagstiftning och målen i Agenda 2030. Programmet med
tillhörande handlingsplan bör ligga på kommunstyrelsen där
socialnämnden är en part precis som stadsdelsnämnderna,
exploateringsnämnden, SHIS bostäder, allmännyttan med flera är
egna partner där alla tar ansvar för sin del.
Förra mandatperioden ledde vi arbetet mot att minska hemlösheten
bland äldre i staden, något som gav effekt redan första året och som
detta program också kan lära av. För att lyckas med arbetet mot
hemlöshet krävs både förebyggande arbete, akuta insatser samt en
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långsiktig plan för att det ska finnas tillräckligt många lägenheter i
staden till en hyra som de som efterfrågar dessa har råd med. Det
håller inte att socialnämnden har ett väl fungerande arbete på
Enheten för hemlösa med de allra mest utsatta samtidigt som
majoriteten säljer ut lägenheter med rimliga hyror. I år har inte
behovet av försöks och träningslägenheter kunnat tillgodoses på
grund av avsaknad av bostäder med rimliga hyror och endast 31/100
genomgångsbostäder har förmedlats till hemlösa barnfamiljer.
Vi vill se krafttag mot en av stadens absolut största utmaningar,
hemlösheten. En del av förslagen som finns med i programmet är
bra, inte minst att hemlöshetsarbetet ska utgå från evidens med
Bostad först och barnens behov i centrum, men detta nya program
innebär inte mycket nytt mot tidigare. I ett hemlöshetsprogram
behövs också ett arbetssätt för alla de stockholmare som idag
befinner sig i strukturell hemlöshet utan sociala problem. Detta är
en grupp som kommer växa kraftigt kommande år då många väntas
flytta från SHIS bestånd och som är osynliga i den här rapporten.
Frågan om strukturell hemlöshet handlar om en grundläggande rätt
till ett tryggt hem som är anpassat efter varje människas behov och
förutsättningar. Rätten till bostad är så fundamental att det påtalas i
Sveriges grundlag och som en av de mänskliga rättigheterna enligt
Förenta nationerna (FN). Vi anser att det är en självklarhet att sträva
mot att förverkliga rätten till ett tryggt och bra boende för alla.
Staden bör därför ansluta sig till det globala FN-initiativet The Shift
och verka för en inriktning där bostad ses som en rättighet och
utförsäljning av allmännyttan förkastas."
Ledamöt Özlem Körhan med fler (V) reserverade sig mot beslutet
enligt nedan:
"Att delvis bifalla socialförvaltningens förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och bolag
får i uppdrag att ta fram ett nytt program med ett tydligt mål om att
utrota hemlösheten, med detta ska tillhörande handlingsplan tas
fram
Att därutöver utöver anföra
Varje kommun är enligt lag skyldig att planera för
bostadsförsörjningen i syfte att alla kommunens invånare ska ha en
god bostad något som allt fler kommuner idag inte lever upp till.
Det är vidare stadens ansvar att tillgodose behovet av bostäder i
kommunen, inte socialtjänstens. Därför anser vi att ett program mot
hemlöshet ska ha som mål att utrota hemlösheten för att leva upp till
gällande lagstiftning och målen i Agenda 2030. Programmet med
tillhörande handlingsplan bör ligga på kommunstyrelsen där
socialnämnden är en part precis som stadsdelsnämnderna,
exploateringsnämnden, SHIS bostäder, allmännyttan med flera är
egna partner där alla tar ansvar för sin del.
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Förra mandatperioden ledde vi arbetet mot att minska hemlösheten
bland äldre i staden, något som gav effekt redan första året och som
detta program också kan lära av. För att lyckas med arbetet mot
hemlöshet krävs både förebyggande arbete, akuta insatser samt en
långsiktig plan för att det ska finnas tillräckligt många lägenheter i
staden till en hyra som de som efterfrågar dessa har råd med. Det
håller inte att socialnämnden har ett väl fungerande arbete på
Enheten för hemlösa med de allra mest utsatta samtidigt som
majoriteten säljer ut lägenheter med rimliga hyror. I år har inte
behovet av försöks och träningslägenheter kunnat tillgodoses på
grund av avsaknad av bostäder med rimliga hyror och endast 31/100
genomgångsbostäder har förmedlats till hemlösa barnfamiljer.
Vi vill se krafttag mot en av stadens absolut största utmaningar,
hemlösheten. En del av förslagen som finns med i programmet är
bra, inte minst att hemlöshetsarbetet ska utgå från evidens med
Bostad först och barnens behov i centrum, men detta nya program
innebär inte mycket nytt mot tidigare. I ett hemlöshetsprogram
behövs också ett arbetssätt för alla de stockholmare som idag
befinner sig i strukturell hemlöshet utan sociala problem. Detta är
en grupp som kommer växa kraftigt kommande år då många väntas
flytta från SHIS bestånd och som är osynliga i den här rapporten.
Frågan om strukturell hemlöshet handlar om en grundläggande rätt
till ett tryggt hem som är anpassat efter varje människas behov och
förutsättningar. Rätten till bostad är så fundamental att det påtalas i
Sveriges grundlag och som en av de mänskliga rättigheterna enligt
Förenta nationerna (FN). Vi anser att det är en självklarhet att sträva
mot att förverkliga rätten till ett tryggt och bra boende för alla.
Staden bör därför ansluta sig till det globala FN-initiativet The Shift
och verka för en inriktning där bostad ses som en rättighet och
utförsäljning av allmännyttan förkastas."
Särskilda uttalanden
Tjänstgörande ersättare Sandra Hölzgen (SD) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Trots att det i det antagna programmet för att motverka hemlöshet
finns ett tydligt mål om att antalet hemlösa i Stockholms stad ska
minska sa° ligger antalet kvar på en konstant nivå. Antalet kvinnor
som lever i hemlöshet ökar, vilket är oroande eftersom man som
kvinna är extra utsatt i denna redan utsatta situation.
Vi instämmer i förvaltningens synpunkt att arbetet mot hemlöshet
ska vara i ständig utveckling, men vill understryka att än mer måste
göras för att målen i programmet ska uppnås."
Ersättaryttranden
Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
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"Feministiskt initiativ instämmer med förvaltningens utlåtande men
vill tillägga att ambitionerna med att motverka hemlöshet är inte
förenligt med majoritetens utförsäljningspolitik. Allmännyttan är
det främsta verktyget för att kunna tillgodose invånarnas rätt till
bostad. I Enskede-Årsta-Vantör riskerar vi nu att förlora hyresrätter
i Rågsved. Med färre hyresrätter att förmedla, minskar också
möjligheterna för bostäder med rimliga hyror.
Vi vill särskilt peka ut tre områden som vi önskar förtydligas i
programmet:
1. Det är oroväckande att antalet barnfamiljer söker stöd hos
förvaltningen ökar. En barnfamilj med ingen eller låg inkomst har
ingen möjlighet att köpa sig en bostadsrätt. Dessutom vittnar
förvaltningen om ett hårdare klimat vad gäller hyresskulder där
bostadsbolag använder inkassoföretag för att driva in skulder, vilket
gör det svårare att avvärja en vräkning. Det är något som behöver
hanteras.
2. Vi hade önskat att programmet tydligare tog upp frågan om
hemlöshet kopplat till mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer. Många kvinnor tvingas till hemlöshet för att lämna en
våldsam relation.
3. Allt fler äldre kvinnor blir hemlösa, i grunden handlar det om en
låg pension och där hyreshöjningar gör det omöjligt att betala hyran
och samtidigt få mat för dagen. Fattigpensionärer som får sina
lägenheter renoverade och därmed inte längre har råd med hyra, så
kallade renovräkningar, är något som behöver hanteras i frågan om
hemlöshet."
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) med fler yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnade ett eget förslag
till beslut och yrkade bifall till detta.
Ledamot Özlem Körhan med fler (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
 315951 (Godkänd - R 2) Stockholms stads program för att
motverka hemlöshet 2020-2025

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd




Protokoll nr 7/2020
Sida 24 (39)
2020-08-27

HV 2020/282-1.3 Bilaga - Stockholms stads program för att
motverka hemlöshet 2020-2025
HV 2020/282-1 Följebrev Stockholms stads program för att
motverka hemlöshet 2020-2025, KS 2020/353
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§ 10
Remiss om Riktlinjer avseende förenings- och
kulturbidrag - demokrativillkor
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2020/410
HV 2020/361

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att ärendet ska
justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2020 har
stadsledningskontoret, i samarbete med berörda nämnder, tagit fram
stadsövergripande riktlinjer för förenings- och kulturbidrag. Detta
för att säkerställa att bidrag inte ges till föreningar och
organisationer som har en verksamhet som strider mot samhällets
grundläggande värderingar om respekt för alla människors lika
värde och enskildas grundläggande fri- och rättigheter. De
stadsövergripande riktlinjerna föreslås vara ett stöd i nämndernas
arbete med förenings- och kulturbidrag.

Reservationer
Ledamöt Özlem Körhan med fler (V) reserverade sig mot beslutet
enligt nedan:
"Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
Att därutöver utöver anföra
Vi anser att förslaget i stort väcker fler frågor än det ger svar, och
att dessa frågor behöver redas ut för att riktlinjerna ska vara
behjälpliga i förvaltningarnas arbete.
I förslaget till riktlinjer avseende förenings- och kulturbidrag –
demokrativillkor, går att läsa att ”En förening/organisation som
begår lagbrott eller använder utomparlamentariska metoder för att
uppnå ett politiskt mål kan sägas motarbeta det demokratiska
styrelseskicket och ska inte beviljas bidrag.”
Definitionen av utomparlamentariska aktioner är enligt
Nationalencyklopedin politisk aktivitet utanför det parlamentariska
systemet. Vidare går att läsa att definitionen innefattar:
”I en parlamentarisk demokrati kan det röra sig om fredliga
demonstrationer, kampanjer eller andra opinionsyttringar, ibland
mot parlamentariska beslut. Gränsen mellan legala och illegala
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utomparlamentariska aktioner kan ibland vara svår att dra. Tydligt
illegala handlingar är t.ex. våldsamma aktioner och sabotage.
Aktioner riktade mot det demokratiska parlamentariska systemet
som sådant, t.ex. militärkupper och revolutioner, är också att
betrakta som utomparlamentariska.”
Då definitionen av utomparlamentariska metoder även innefattar
fredligt politiskt påverkansarbete, såsom kampanjer och andra
opinionsyttringar, så innebär det att om nämnden bifaller denna
skrivning så riskerar ett antal av de föreningar som idag får
föreningsbidrag att inte ha rätt till dem framöver. En
pensionärsorganisation har till exempel all rätt att dela flygblad och
en minoritetsorganisation har rätt att bedriva opinionsarbete.
Även om vi förstår att syftet med riktlinjerna säkerligen är att
tydliggöra att våld mot politiska motståndare är helt förkastligt,
vilket Vänsterpartiet starkt instämmer i, så menar vi att denna
skrivning måste förändras eller strykas då den riskerar att drabba
även helt vanliga föreningar som använder sig av fredliga
utomparlamentariska metoder. Vi vill till exempel påminna om att
när politiska partier, från höger till vänster, delar flygblad – så är det
utomparlamentariskt arbete.
Då riktlinjerna syftar till att vara ett stöd i nämndernas arbete med
föreningsbidrag samt förtydliga, och stödja, nämnderna i detta
arbete, så motverkar denna typ av skrivningar sitt syfte och öppnar
för oklara tolkningar och godtycklighet i beslutsfattandet."
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) med fler yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Ledamot Özlem Körhan med fler (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
 316935 (Godkänd - R 1) Kopia av Remiss av Riktlinjer
avseende förenings- och kulturbidrag - demokrativillkor
 HV 2020/361-1.1 (Godkänd - R 1) KS 2020/410
Tjänsteutlåtande - Riktlinjer förenings- och kulturbidrag
 HV 2020/361-1.2 Bilaga 1 - Stockholms stads riktlinjer för
förenings- och kulturbidrag
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§ 11
Remiss av Riktlinjer lokalupplåtelse
Remiss från Kommunstyrelsen, diarienummer KS 2020/415
HV 2020/362

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och skickar vidare till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att ärendet ska
justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Staden har nya riktlinjer för upplåtelse av lokaler till aktörer som
exempelvis föreningar. Riktlinjerna innefattar ett demokrativillkor
där den/de som vill hyra lokalen måste dela samhällets
grundläggande värderingar. Förvaltningen ser positivt på
riktlinjerna men efterfrågar mer stödjande skrivelser i fråga om hur
kontroll ska utföras samt hur samråd mellan nämnder och bolag kan
ske i samband med handläggningen av lokalupplåtelsen.
Reservationer
Ledamot Özlem Körhan med flera (V) reserverade sig mot beslutet
enligt nedan:
"Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
Att därutöver utöver anföra
Vi anser att förslaget i stort väcker fler frågor än det ger svar, och
att dessa frågor behöver redas ut för att riktlinjerna ska vara
behjälpliga i förvaltningarnas arbete.
I förslaget till riktlinjer avseende lokalupplåtelse – demokrativillkor,
går att läsa att ”En förening/organisation som begår lagbrott eller
använder utomparlamentariska metoder för att uppnå ett politiskt
mål kan sägas motarbeta det demokratiska styrelseskicket och ska
inte beviljas bidrag.”
Definitionen av utomparlamentariska aktioner är enligt
Nationalencyklopedin politisk aktivitet utanför det parlamentariska
systemet. Vidare går att läsa att definitionen innefattar:
”I en parlamentarisk demokrati kan det röra sig om fredliga
demonstrationer, kampanjer eller andra opinionsyttringar, ibland
mot parlamentariska beslut. Gränsen mellan legala och illegala
utomparlamentariska aktioner kan ibland vara svår att dra. Tydligt
illegala handlingar är t.ex. våldsamma aktioner och sabotage.
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Aktioner riktade mot det demokratiska parlamentariska systemet
som sådant, t.ex. militärkupper och revolutioner, är också att
betrakta som utomparlamentariska.”
Då definitionen av utomparlamentariska metoder även innefattar
fredligt politiskt påverkansarbete, såsom kampanjer och andra
opinionsyttringar, så innebär det att om nämnden bifaller denna
skrivning så riskerar ett antal av de föreningar som idag hyr lokaler
av staden att inte kunna göra det framöver. En
pensionärsorganisation har till exempel all rätt att dela flygblad och
en minoritetsorganisation har rätt att bedriva opinionsarbete.
Även om vi förstår att syftet med riktlinjerna säkerligen är att
tydliggöra att våld mot politiska motståndare är helt förkastligt,
vilket Vänsterpartiet starkt instämmer i, så menar vi att denna
skrivning måste förändras eller strykas då den riskerar att drabba
även helt vanliga föreningar som använder sig av fredliga
utomparlamentariska metoder. Vi vill till exempel påminna om att
när politiska partier, från höger till vänster, delar flygblad – så är det
utomparlamentariskt arbete.
Då riktlinjerna syftar till att vara ett stöd i nämndernas arbete med
lokalupplåtelse samt förtydliga, och stödja, nämnderna i detta
arbete, så motverkar denna typ av skrivningar sitt syfte och öppnar
för oklara tolkningar och godtycklighet i beslutsfattandet.
Vi vill också framhålla en del kritik som inkommit från olika
verksamheter i staden. Idrottsförvaltningen framhåller i sitt
remissvar att deras lokalupplåtelser består främst av
korttidsupplåtelser av idrottsytor- och lokaler genom nämndens
bokningssystem till föreningar, företag, förbund som
privatpersoner. Och menar att riktlinjerna är framtagna med
utgångspunkten i fristående förfrågningar att nyttja staden lokaler
och inte är anpassade utifrån omfattande löpande
upplåtelseverksamhet så som vid bokningar av idrottsytor. Vi håller
med idrottsförvaltningen i detta och menar riktlinjerna behöver
tydliggöra hur kontroller vid löpande omfattande
upplåtelseverksamhet ska genomföras proportionerligt samt att det
behöver göras åtskillnad mellan återkommande verksamhetsstöd
och stöd av projektkaraktär där större belopp beviljas och där
särskilda beslut krävs.
Fastighetskontoret menar att det är oklart om riktlinjerna ska
omfatta kontorets kommersiella verksamhet, som uthyrning till
butiker som säljer barnkläder (som kan vara tillverkade av barn)
men tar också exempel om uthyrning till musikkollektiv (som skulle
kunna repetera och uppföra verk med odemokratiska texter) och
skriver ”Kontoret bedömer det som mycket svårt att på ett effektivt
sätt kunna kontrollera vandeln hos hyresgästerna i alla delar både
inför och under avtalstiden. Detta skulle fordra mycket omfattande
resurser och därtill en näst intill omöjlig objektiv
bedömningsgrund.” Vi instämmer i fastighetskontorets bedömning
och menar att riktlinjerna med bakgrund av detta och övriga
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synpunkter behöver tydliggöras för att vara användbara som just
riktlinjer i verksamheternas löpande arbete."
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) med fler yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Ledamot Özlem Körhan med fler (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
 315140 (Godkänd - R 1) Remissvar. Riktlinjer avseende
lokalupplåtelser - demokrativillkor
 HV 2020/362-1 Följebrev Riktlinjer lokalupplåtelse, KS
2020/415
 HV 2020/362-1.2 Bilaga 1 - Riktlinjer lokalupplåtelse
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§ 12
Remiss om Sjötrafikutredning del 1
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/690
HV 2020/428

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att ärendet ska
justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Trafikförvaltningen har på uppdrag av Regionfullmäktige i
Stockholm genomfört en utredning om hur Stockholmsregionens
sjötrafik ska utformas. Regionen står inför stora investeringar,
omkring hälften av fartygen kommer att behöva ersättas inom en
tioårsperiod. Innan besluten fattas om vilka fartyg som ska köpas in
behövs en utredning om hur trafiken ska se ut från 2025 och framåt.

Reservationer
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) reserverade sig mot
beslutet enligt nedan:
"Att delvis godkänna kontorets förslag.
Att därutöver anföra följande.
Region Stockholm föreslår i sjötrafikutredningen att de dramatiskt
ska minska skärgårdstrafiken med båt via centrala Stockholm.
Huvudförslaget är att flytta sjötrafiken från centrala Stockholm till
bytespunkter längre ut i skärgården där den istället kopplas ihop
med landkollektivtrafik, framförallt buss.
En direkt konsekvens blir att båttrafiken från centrala Stockholm
med uppskattade skärgårdsturer till skärgården minskar väsentligt.
Omfördelningen leder till att nästan alla turister och deltidsboende i
skärgården i praktiken tvingas åka långa bussresor innan de kan
kliva på en båt för att ta sig till skärgården. Dessutom förkortas
båtresorna kraftigt.
Detta förslag innebär att de som bor permanent på öarna kan få
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kortare restid men också att mindre attraktiva färdsätt leder till
betydligt färre turister i skärgården. Skärgårdsupplevelsen för
många turister handlar om båtupplevelsen och att kunna åka genom
övärlden. Med detta förslag upphör nästan all denna trafik.
Målet med båttrafiken måste vara att öka antalet besökare i
skärgården och göra det lättare att nyttja denna vackra miljö, inte
tvärtom. Det ska inte vara några få förunnat att kunna ta sig ut i
skärgården. Dessutom verkar de blågröna i regionen inte ta hänsyn
till att turismen är en viktig inkomstkälla för boende i skärgården.
Vill man ha en levande skärgård måste entreprenörerna på våra öar
också kunna försörja sig.
Vi ser dessutom risker med att skärgårdstrafiken mer och mer ska
lämnas till marknadskrafterna. Privata aktörer som kanske inbjuds
kommer att höja priserna och det blir svårare ta sig ut med en
skärgårdsbåt. Skärgården måste vara en tillgång för alla i regionen.
Inte bara ett fåtal som har råd att betala för dyra båttransporter."

Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) med fler yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) 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
 315361 (Godkänd - R 1) Remiss om Sjötrafikutredningen del
1.
 HV 2020/428-2 Följebrev 20200527 remissbrev
Sjötrafikutredning del 1
 HV 2020/428-1.4 Remissutgåva Sjötrafikutredning del 1
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§ 13
Samråd om förslag till detaljplan för Vitsenapen 1 med
fler, i Smedshagen inom Hässelby Villastad.
Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr S-Dp 2016–15666.
HV 2020/510

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

2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att ärendet ska
justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kompletterande
bostadsbebyggelse, förskola, service och nya parkeringslösningar i
Smedshagen. Förslaget innebär cirka 600 nya bostäder i
Smedshagen och möjliggör en blandning av upplåtelseformer som
komplement till befintliga hyresrätter. En ny förskola med sex till
åtta avdelningar föreslås vid Smedshagsvägen.

Särskilda uttalanden
Ordförande Bo Arkelsten med fler (M), ledamot Peter Dannqvist
(MP), ledamot Fatima Nur (L) lämnade följande särskilda uttalande:
"Vi välkomnar i stort att fler bostäder byggs i stadsdelen, med tanke
på att vi måste bemöta den rådande bostadsbristen i Stockholm.
Precis som förvaltningen påpekar så är det särskilt välkommet när
redan bebyggda ytor kan exploateras, istället för att planera nya
bostäder i exempelvis grönområden. Vi ser också positivt på
förslagets uttalade mål om att stärka och levandegöra områdets
gator, med nya entréer, upphöjda bostadsgårdar och uteplatser.
Däremot ser vi ett antal problem med den planerade utbyggnaden av
bostadsområdet Smedshagen.
Förvaltningen har i sitt uttalande ställt sig tveksamt till förslaget
eftersom det innebär en kraftig förtätning. Gröna ytor och mark som
idag används som bostadsgård, kvartersodling och park kommer
delvis att försvinna. Enligt förslaget försvinner också boendes
befintliga parkeringsplatser, samt bland annat en lekplats och
skateramp. Området föreslås växa från 700 bostäder till totalt 1 300
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bostäder, vilket oundvikligen kommer att ha en stor inverkan på
människors välmående och möjligheter till socialt umgänge.
Vi instämmer därför helt med förvaltningens förslag om ”en något
mindre förtätning av området”.
Vi vill även lyfta den ökade belastningen på kollektivtrafiken i
Hässelby Villastad. Nya bostadsbyggen planeras bland annat i
Riddersvik, vid Växthusvägen, samt runt köpcentrumet
Åkermyntan. Tillsammans med Smedshagen ligger alla ovan
nämnda områden längs samma vägsträcka och påverkar
busslinjerna 541 och 518, samt delvis busslinjerna 119 och 543.
Redan idag är busstrafiken i området under högt tryck.
600 extra bostäder i Smedshagen, ett område med relativt
begränsade parkeringsmöjligheter, skulle medföra en ännu större
belastning på kollektivtrafiken i Hässelby Villastad. Därför vill vi se
att trafik- och kollektivtrafiksituationen i Hässelby Villastad utreds
innan planeringen av nya bostäder i Smedshagen godkänns."
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) instämde i ovan
särskilda uttalande.
Ersättaryttranden
Ersättare Frida Magnusson (C) instämde i ovan särskilda uttalande.
Ersättare Angelo Tapia (FI) instämde i ovan särskilda uttalande.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 315362 (Godkänd - R 1) Samråd om förslag till detaljplan
för Vitsenapen 1 m.fl, i Smedshagen inom Hässelby
villastad.
 HV 2020/510-2.5 Planbeskrivning
 HV 2020/510-2.2 Plankarta
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Anmälningar och rapporter
§ 14
Rapport från Hälsoskyddstillsyn på skolor och förskolor
2019
HV 2020/403

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I denna årsrapport redovisas resultaten av miljöförvaltningens
tillsynav skolor och förskolor under 2019 i Stockholms stad.
Riktad tillsyn är ett verktyg för att uppnå en sund miljö i alla
skoloroch förskolor, både inomhus och utomhus inom Stockholms
stad.
Tillsynen bedrivs på olika sätt, antingen som löpande tillsyn eller
iprojektform. Den löpande tillsynen sker genom återkommande
inspektioner för att kontrollera kända problemområden. Fokus
fördenna tillsyn är ventilation, installationsbuller, städkemikalier
samt
hygien och städning, eftersom det är dessa delar som oftast
brister.Förvaltningen kontrollerar även anmärkningar som erhållits
vid
föregående inspektion. Projekttillsynen syftar till att kontrollera
eller kartlägga avgränsade aktuella frågor.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 315162 (Godkänd - R 2) Rapport från hälsoskyddstillsyn på
skolor och förskolor 2019
 HV 2020/403-1.2 Hälsoskyddstillsyn på skolor och förskolor
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§ 15
Ärendelista
HV 2020/5

Beslut
Hässely Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inkomna ärenden registrerade under tidsperioden 2020-06-01 till
2020-08-03.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 315272 (Godkänd - R 1) Ärendelista
 315271 Ärendelista 2020-06-01 till 2020-08-03
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§ 16
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
HV 2020/2

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsdirektören har delegation at fatta beslut i ärenden enligt
delegationsordningen. Hen har också rätt att vidaredelegera beslut
till tjänstepersoner. Beslut fattade på delegation enligt den här
ordningen ska anmälas till stadsdelsnämnden
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 315363 (Godkänd - R 2) Tjänstemannabeslut fattade på
delegation
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§ 17
Förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsdirektör Susanna halldin Olsson lämnade följande
information:
•Verksamheterna har fungerat stabilt i sommar. Smittan av Corona
har varit låg, utrustning har funnits tillgänglig liksom personal.
•Det har skett en del våldshändelser i Hässelby Vällingby under
sommaren. Polisen bedömer dessa som isolerade händelser, det vill
säga inte kopplade till gängkriminalitet.
•Ordförande i stadsdelsnämnden Bo Arkelsten har invigt
introduktionsförskolan i parkleken Hässelängens tidigare lokaler.
•De öppna verksamheterna Vistet och Kompassen kommer att
öppna igen den 1 september. De har varit stängda till följd av
Corona.
•Stadsdelsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och låter personalen arbeta hemifrån om det är
möjligt. I de flesta av våra verksamheter måste medarbetarna vara
på plats för att kunna utföra sitt arbete. Där arbetsuppgifterna tillåter
hemarbete görs en planering för detta av ansvarig chef.
•En ny kommunikationsstrateg är rekryterad och kommer att finnas
på plats från i mitten på oktober. Hon kommer att vara med på
nämndsammanträdena.
•Den genomlysning av administrationen inom stödfunktioner som
genomförs börjar lida mot sitt slut. Den ska vara klar den sista
september och föreslå justeringar för att nå effektiv och
kvalitetsdriven organisation.
•Tjänstemännen arbetar för fullt med Tertialrapport 2.
•Den 3 september ska årets Stockholmsenkät presenteras. Initial
presenteras den stadsövergripande. I oktober kommer den att
presenteras per stadsdelsområde.
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§ 18
Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Skrivelse om äldre och teknik från (S) tas emot och lämnas till
förvaltningen för beredning.
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