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Med anledning av spridningen av Covid-19 och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika
större folksamlingar, minska sociala kontakter och hålla
avstånd till varandra har ordförande i Hässelby Vällingby
stadsdelsnämnd Bo Arkelsten (M) beslutat att
sammanträdet den 24 september 2020 ska hållas inom
stängda dörrar.

§1
Mötets öppnande och godkännande av dagordning, tid
för justering och utseende av justerare
Sammanfattning av ärendet
1. Ordförande Bo Arkelsten (M) öppnar dagens sammanträde
och hälsar alla välkomna.
2. Dagordningen godkänns.
3. Ordförande Bo Arkelsten (M) och ledamot Mario
Chahrestan (S) kommer att justera dagens protokoll den 28
september kl 12.00
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Beslutsärenden
§2
Borttagen på grund av sekretess
HV 2020/729

Handlingar i ärendet
 334970 (Godkänd - R 1) Delegation till stadsdelsdirektör för
upphandling inom ramen för Sociala utfallskontrakt
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§3
Avveckling av Hässelgårdens vård- och omsorgsboende
Genomförandebeslut
HV 2020/687

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förslag att avveckla Hässelgårdens vård- och omsorgsboende i och
med att avtalet för entreprenaden går ut den 31 januari 2021.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att säga upp
hyresavtalet med Micasa fastigheter i Stockholm AB avseende de
lokaler där Hässelgårdens vård- och omsorgsboende har sin
verksamhet på, Ormängsgatan 10 i Hässelby från den 25 september
2020.
3. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om intagningsstopp
från den 25 september 2020.
4. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd rekommenderar
kommunstyrelsens ekonomiutskott att godkänna beslutet.
5. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
I Hässelby-Vällingby stadsdelsområde finns 274 vård- och
omsorgsboendeplatser för äldre, mer än hälften av dessa är avsedda
för personer med demenssjukdom. Enligt statistik från Sweco har
stadsdelsområdet inte behov av någon utökning av vård- och
omsorgboendeplatser fram till år 2030. Statistiken visar att antalet
äldreomsorgstagare i stadsdelsområdet förväntas minska fram till år
2030 för att sedan öka fram till år 2040.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har i dagsläget fler vårdoch omsorgsboendeplatser som drivs i egen regi i förhållande till
efterfrågan. Därför föreslår stadsdelsförvaltningen att Hässelgårdens
vård- och omsorgsboende avvecklas i och med att avtalet för
entreprenaden går ut 31 januari 2021, samt att ett intagningsstopp
börjar gälla från den 25 september 2020.
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Särskilda uttalanden
Ledamot Mario Chahrestan med flera (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Den borgerliga majoriteten vill avveckla Hässelgårdens vård- och
omsorgsboende på Ormängsgatan. I fastigheten, som ägs av Micasa,
finns 45 lägenheter i ett demensboende. Verksamheten drivs på
entreprenad av Norlandia care AB på uppdrag av
stadsdelsnämnden. I fastigheten finns också seniorbostäder, kiosk
och fotvård samt stadsdelsförvaltningens aktivitetscenter för äldre
och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
Beläggningsgraden på Hässelgården har sjunkit och många platser
är tomma på grund av låg efterfrågan. Fastighetsägaren Micasa
söker efter en ny hyresgäst, som kan hyra och driva verksamheten
efter den 31 januari 2021.
Enligt vår mening skulle ett bättre alternativ vara att utforma
lokalerna och verksamheten, så att Hässelgården blir ett attraktivt
boende, som många söker sig till. Där skulle kunna anordnas
växelboende för att stödja anhöriga med demenssjuka i egna
bostäder eller gruppboende för äldre med andra behov i stadsdelen.
De som redan bor i Hässelgården behöver också kontinuitet och
trygghet när det gäller personal och omgivning.
Att det finns behov av äldreboenden i stadsdelen framgår av att
privata aktörer utökar sin verksamhet. Bräcke Diakoni utökar med
16 platser och Vardaga (f.d. Carema) bygger ett boende med 58
platser. Vill den borgerliga majoriteten inte ha några kommunala
äldreboenden? Hässelgården bör göras attraktiv och drivas vidare i
kommunal regi!
Verksamheten vid aktivitetscentret på Hässelgården är uppskattad
och antalet besökare där har ökat. Från 2018 till 2019 var ökningen
20 procent. Vid centret anordnar förvaltningen och
pensionärsorganisationerna gymnastik, inomhusboule, studiecirklar,
kulturprogram, föreningsmöten etc. Det framgår inte av
tjänsteutlåtandet om denna verksamhet påverkas av de planerade
förändringarna.
Vi föreslår att Hässelgården drivs vidare i kommunal regi och att
stadsdelsförvaltningens verksamhet i aktivitetscentret fortsätter i
samarbete med pensionärsorganisationerna."
Reservationer
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) reserverade sig mot beslutet
enligt nedan:
"Förslag till beslut
Att avslå avveckling av Hässelgården
Att överta vård-och omsorgsboendet i egen regi tills vidare
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Att förvaltningen återkommer med en genomgripande analys av det
framtida behovet av vård- och omsorgsboende
Att nämnden ska få en redovisning från Micasa om fastighetens
framtid
Att därutöver utöver anföra:
Det är mycket som är märkligt i hanteringen av det här ärendet. För
det första borde ett beslut om ställningstagande kring vad som ska
ske när avtalet för entreprenaden går ut ha fattats redan för ett och
ett halvt år sedan.
Vi ställer oss frågande till att förvaltningen nu uppger att de inte har
behov av dessa vård- och omsorgsplatser, i Boendeplan för äldre
2021 med utblick mot 2040 nämns inte något om att det skulle
finnas någon överkapacitet av platser. Däremot redovisas att
regionen ser ett ökat behov av platser med demensinriktning och
den bedömning som görs är att det totala antalet vård- och
omsorgsboendeplatser i regionen behöver utökas med 31 procent
fram till år 2040. Förvaltningen nämner inte heller något om planer
på att avveckla Hässelgården i sitt tjänsteutlåtande 2020-04-16."
Ledamot Mario Chahrestan med flera (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
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
 331977 (Godkänd - R 1) Avveckling av Hässelgårdens vårdoch omsorgsboende

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 8/2020
Sida 8 (36)
2020-09-24

Medborgarförslag
§4
Medborgarförslag om aktivitetspark i Lövsta.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2020/455.
HV 2020/455

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Medborgarförslaget skickas vidare till idrottsförvalningen.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att
förvaltningen ska anlägga en aktivitetspark, en mötesplats för alla.
Förslagsställaren menar att det saknas aktiviteter som är öppna
”dygnet runt”, och att det behöver finnas något att göra även när
andra aktiviteter har stängt. Det behövs en plats där framför allt
ungdomar kan umgås, där tryggheten av belysning, tak och närheten
till nattvandrare finns.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 323950 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om aktivitetspark
i Lövsta.
 HV 2020/455-3 Avidentifierat medborgarförslag nämndversion
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§5
Medborgarförslag om frisbeegolf, discgolf
Svar på medborgarförslag, dnr HV2020/549
HV 2020/549

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren önskar att ett fåtal korgar för discgolf sätts upp i
Badhusparken i Hässelby, för enklare spel och träning. Enligt
förslagsställaren används parken i ringa utsträckning. Närmaste
fullstora discgolfbanor finns i Järva och på Kärsön.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 324108 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om frisbeegolf,
discgolf, i Badhusparken
 HV 2020/549-3 Avidentifierat medborgarförslag nämndversion
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§6
Medborgarförslag om bommar vid gångvägar vid
Backluraskolan
Svar på medborgarförslag, dnr HV2020/545
HV 2020/545

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Vid vändplanen vid Brunklövergränd 23 kör bilar över en
anslutande gång- och cykelväg som förbinder vändplanen med en
radhuslänga på andra sidan gång- och cykelvägen. Backluraskolan
ligger intill och många barn rör sig på gång-och cykelvägen.
Förslagsställaren önskar att vägbommar/väghinder sätts upp för att
stoppa den otillåtna bilkörningen.

Förslaget är genomfört. Väghinder placerades ut på gång- och
cykelvägen i början av sommaren i samråd med förslagsställaren.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 324109 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om bommar vid
gångvägar intill Backluraskolan
 HV 2020/545-3 Avidentifierat medborgarförslag nämndversion
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Beslutsärenden, fortsättning
§7
Tertialrapport 2, 2020, Hässelby Vällingby
stadsdelsnämnd
HV 2020/637

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner tertialbokslut 2,
2020 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering
avseende minskade kapitaltjänstkostnader om 2,7 mnkr.

3. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd begär
omslutningsförändringar om 34 mnkr.

4. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Tertialrapport 2, 2020.
Särskilda uttalanden
Ledamot Mario Chahrestan med flera (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Mer än något annat har den pågående pandemin påverkat vårt
samhälle. Effekterna ser vi alla i vår egen närhet. Antingen genom
att själv ha, eller genom att ha anhöriga som har, drabbats av
sjukdomen. Eller genom att påverkas av restriktionerna som
begränsar vårt liv och vårt samhälle. Därtill påverkas vi alla av de
långsiktiga effekterna som uppstår till följd av en ekonomisk
nedgång och en ökande arbetslöshet.
Mer än något annat måste därför stadens arbete nu vara inriktat på
att ge oss alla som medborgare den trygghet som idag alltför ofta
lyser med sin frånvaro i vardagen. Pandemin, och dess effekter,
visar att vårt samhälle måste stå starkt tillsammans när utmaningen
är som störst.
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De som stått i frontlinjen för att bygga detta starka samhälle är de
anställda i vården, omsorgen och skolan. De, och många andra i
stadens verksamheter, organiserade ett fungerande samhälle även
när utmaningen var som störst.
Vi är dem alla ett stort tack skyldiga. De som jobbade i frontlinjen
bar med risk för eget liv och välmående upp de samhällsfunktioner
som gör att äldre kunde känna trygghet, sjuka kunde få nödvändig
behandling och unga gavs möjlighet att lära och utvecklas. De gav
normalitet när detta knappt annars fanns.
Det är av respekt för deras insatser, och för att samhället ska
fungera bättre nästa gång vi utmanas, som vi också måste kunna
självkritiskt konstatera att samhället inte var så starkt som vi alla
borde kunna förvänta oss.
De som jobbade på sjukhusen tvingades under hela pandemin leva
under hotet av att varslas om uppsägning. Stockholmsregionens
politiska ledning hade inte ens då förmågan att backa från
sparkraven på sjukvården.
De som jobbade i omsorgen fick alltför dåliga förutsättningar.
Samtidigt som kommuner har ett beredskapsansvar var lagren av
skyddsutrustning tomma. Samtidigt som anställda uppmanades att
stanna hemma om de var sjuka hade stadens borgerliga majoritet
beslutat avskaffa målsättningen om minskat antal timanställda
vilket resulterar i allt fler utan ekonomisk trygghet vid sjukdom.
Samtidigt som många andra kommuner snabbt initierade kohort
vård för att skydda brukare och personal dröjde beslutet obegripligt
länge i Stockholm.
I stadens budget för äldreomsorgen finns år 2020 ett
effektiviseringskrav på närmare 90 miljoner kronor. Även
Hässelby-Vällingby har hårt drabbats av effektiviseringskraven. Det
är bara att konstatera att dessa medel hade behövts i välfärden detta
år. Under året har regering och riksdag beslutat om ökade resurser
till välfärden. Trots att vi Socialdemokrater, och andra progressiva
partier, väckt frågan har stadshusets politiska majoritet vägrat att
fördela ut dessa medel till några välfärdsverksamheter. Det innebär
att stadsdelarnas ledningar har behövt administrera stora sparkrav
på exempelvis förskola, äldreomsorg samt insatser för barn, kultur
och fritid samtidigt som de har förväntats hantera pandemin och de
kostnader som det för med sig.
Vi behöver nu höja ambitionerna. Skapa fler trygga anställningar i
omsorgen, ha bättre beredskap och öka anslagen till välfärden.
Dessa sparkrav har också begränsat stadens förmåga att möta de
problem som uppstått under året.
När otryggheten ökar och vi ser ett historiskt högt antal skjutningar
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så uppmanar polisen landets kommuner att hindra nyrekrytering till
kriminella gäng genom att jobba mer förebyggande. Insatser som
efterlyses är insatser som stärker skolan, sociala insatser och
verksamheter riktade mot barn och unga. Det faktum att den
borgerliga majoriteten prioriterat skattesänkningar framför högre
ambitioner för detta arbete har nu ett pris. Så även i vår stadsdel.
Det borde vara uppenbart att vi nu behöver öka insatserna för det
förebyggande arbetet för att begränsa rekryteringen till gängen.
När krisen innebär att allt fler ställs utan arbete och egen försörjning
förväntar vi oss att stadens ledning ska agera. Redan innan krisen
hade arbetslösheten ökat tydligt utan att initiativ hade tagits. Med
krisen är ungdomsarbetslösheten i Stockholm nu fördubblad jämfört
med för ett år sedan. Ändå har staden inte tagit några nya beslut för
att öka ambitionerna för utbildning och arbetsmarknadspolitiska
insatser. Vad väntar den politiska majoriteten på? Som en följd av
passivitet och ökad arbetslöshet ökar nu också behoven av
försörjningsstöd Stockholm. Detta är förstås primärt dåligt för den
enskilde men riskerar också leda till ökade kostnader för
stadsdelsnämnderna och följande sparkrav på andra verksamheter i
stadsdelarna.
Nu är det inte läge att vänta. Staden behöver öka ambitionerna för
jobb och utbildning, inte minst i Hässelby-Vällingby."
Ledamot Jessica Larsson (SD) lämnade följande särskilda uttalande:
"Förvaltningen har inkommit med tertialrapport 2 till
stadsdelsnämnden vars syfte är att redovisa den bedrivna
verksamheten.
Huvuddelen av verksamheten under 2020 har präglats av de
förändringar i det vardagliga arbetet som den rådande pandemin har
påtvingat. Utöver de tillfälliga arbetsförändringar som genomförts
inom förskolan och andra verksamhetsområden har i äldreomsorgen
stått i fokus. Skyddet av riskgrupper, som befunnit sig i en särskilt
sårbar situation, har med rätta prioriterats och stora insatser har
gjorts av medarbetare och förvaltning för att lyckas med detta.
Trots den uttalade strategin att skydda samhällets riskgrupper har
smittan lyckats ta sig in i Stockholms äldreboenden. Vi efterfrågar
därför en diskussion kring vad i virushanteringen som fungerat och
vad som brustit.
I de begynnande svallvågorna till krisen är det uppenbart att
ekonomiskt ansträngande tider ligger för dörren, och att
omprioriteringar kopplat till åtaganden som faller utanför
stadsdelens kärnområde eller akuta behov bör stå tillbaka. I en
situation som inte liknar en typisk konjunkturnedgång behöver det
säkra tas före det osäkra genom att redan nu börja utvärdera
behoven i de befintliga verksamheterna. Vi anser att en prioritering
av stadsdelens kärnområden i form av äldreomsorg och förskola
ligger i linje med invånarnas vilja.
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Sverigedemokraterna anser att stadsdelen utöver att vidta åtgärder
kopplade till pandemin även i större utsträckning behöver arbeta för
att göra otrygga offentliga platser till trygga sådana. Stora
sovplatser utomhus och den medföljande nedskräpningen måste
upphöra för att skapa ett tryggt och tillgängligt Stockholm."
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) anslöt sig till (S):s särskilda
uttalande.
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
"Det är tydligt att Stockholm står inför stora utmaningar till följd av
pandemin. Sedan den allmänna smittspridningen blev ett faktum har
vi nåtts av rapporter om skenande arbetslöshet, en inbromsad
ekonomi och en överbelastad sjukvård. Många oroar sig för hur de
ska försörja sig, att få behålla sitt arbete och för sina äldre. För
många människor kommer nu stadens verksamheter att spela en stor
roll för hur bra man tar sig genom pandemin. Dessa verksamheter
som redan innan arbetade under svåra förutsättningar med strama
budgetar och effektiviseringskrav har under det senaste halvåret
verkat under ännu hårdare press. Tertialrapport 2 blir i år ett slags
bokslut på hur den initiala hanteringen från staden har fungerat, och
tyvärr kan vi redan nu konstatera att mer borde ha gjorts tidigare av
styret i staden.
Stadsdelsförvaltning valde att skjuta upp undersökningen och
riskbedömningen av chefers organisatoriska och sociala
arbetsmiljö Detta är oacceptabelt då stadsdelsförvaltning som
arbetsgivare ska se till att chefer har en god och hållbar arbetsmiljö
samt se till att chefer orkar arbeta och vara friska. Om detta inte
undersöks risker stadsdelsförvaltningen att chefer säger upp sig eller
blir sjukskrivna oftare och längre vilket leder till att anställda får
arbeta oftare utan viktigt ledarskap.
Feministiskt initiativ vill se en stad som håller samman där barn och
unga växer upp med framtidstro och lika stora drömmar, oavsett i
vilken stadsdel man råkar bo. En stad där kvinnor som lever i
våldsamma relationer kan lämna den man som slår utan att riskera
att hamna på gatan för att det råder en bostadskris till följd av
utförsäljningar av det allmännyttiga. I vårt Stockholm finns inte
fattigdom och utanförskap, istället har varje människa, oavsett legal
status, rätt till ett värdigt liv. Därför är vi mycket oroade över den
utveckling vi har sett sedan Covid19-pandemin drabbade staden.
Arbetslösheten har stigit till mycket höga grader, särskilt illa är det
för unga, utrikesfödda och kvinnor. Grupper som vi sedan tidigare
slagit larm om men som nu får se fötterna undanslagna när de
näringar som det vanligtvis finns jobb inom måste stänga. I veckan
kunde vi läsa om att kulturbranschen i Stockholm har över 100 %
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fler arbetslösa än innan pandemin. Viktiga kulturverksamheter går
på knäna, tvingas stänga eller flytta sina verksamheter. Inom
äldreomsorgen kan vi bara konstatera att väldigt mycket av
styrningen förtjänar att kritiseras, särskilt i det första skedet av
smittspridningen. Stora delar av undervisningen har bedrivits på
distans i år och många barn har varit hemma från förskolan med
symptom. Detta kommer onekligen påverka såväl skolresultat som
psykiskt och fysiskt mående hos unga.
Enligt rapporten misslyckades stadsdelsförvaltning att starta
rådgivningsverksamhet i samverkan med civilsamhället då man inte
fick EU projektmedel. Det är oansvarigt att man skapar ett mål utan
att kunna finansiera det lokalt. Detta är ett resultat av en politik som
prioriterar skattesänkningar än att finansieras verksamheter som ska
underlätta för ny medborgare att kunna delta och inkluderas i
samhället.Detta visar att arbetet inte har varit prioriterat annars hade
man inte varit beroende av skattemedel för att lyckas. Det kan
liknas vid att polis eller sjukvårds insatser hade varit beroende av
projektbidrag för att lyckas.Det skulle inte accepteras av våra
invånare och Feministiskt initiativ anser att det ge ekonomiska
medel för nya invånare förutsättningar för att informera sig om det
som är viktigt bör prioriteras högre och kunna få tryggare
finansieringen.
Många har slitit hårt för att hålla Stockholm under armarna när vi
isolerades och försökte begränsa smittan. Många av stadens
verksamheter är samhällsbärande och har fortsatt arbeta men på en
ännu högre växel. Det är främst kvinnodominerade yrken som fått
ställa upp och som nu behöver kompenseras för den höga belastning
de haft. Omsorgens personal måste få den omsorgen besvarad för
att vi inte ska riskera att förlora stora delar av personalstyrkorna.
Gängkriminalitet och skjutningar har blivit vardag och många
invånare upplever otrygghet i staden. Särskilt illa är det för kvinnor,
barn och funktionsnedsatta enligt de senaste
trygghetsundersökningarna. Enligt polisen har det avlossats flest
skott på fem år och minst 35 personer har skadats. Det är
alarmerande att det grova vapenvåldet ökar, särskilt i en stad med
mål om halverad otrygghet och minskad brottslighet. Vi oroar oss
också för att ökningen kommer att bli bestående när ojämlikheten
och fattigdomen riskerar att bre ut sig efter pandemin.
Feministiskt initiativ anser att det är oacceptabelt att föreläsningen
för skolans medarbetare om maskulinitetsnormer uteblev. Detta är
inte bra då det är destruktivs maskulinitet normer som är en del av
de bakomliggande faktorerna för de våldsamheter och skjutningar
som utövas av en del unga män. Destruktiva maskulinitetsnormer
måste synliggöras och arbetas mot och där har förskolor har stora
möjligheter förebygga att destruktiva maskulinitetsnormer i tidig
ålder.
Stadsdelsförvaltning lyckades inte att nå målet med den andel barn
och ungdomar som anmäldes för brott skulle tillsammans med
föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten
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inom 48 timmar. Misslyckandet skedde trots att brotten minskade i
pandemin. Minskade anmälda brott hos dessa barn och ungdomar
borde rimligtvis ha lett till att målet skulle uppnås då arbetsbörda
hos handläggare rimligtvis borde ha minskat. En intern analys
efterfrågas från Feministiskt Initiativ för att ta reda på orsakerna till
misslyckandet.
Listan över områden som vi menar behöver akuta åtgärder kan
göras lång. Det är inte konstigt att en stad har utmaningar efter en
pandemi, men det är märkligt att påstå att stadens mål kommer att
uppfyllas. Vi är övertygade om att stadens medarbetare gör så gott
de kan under rådande omständigheter för att hålla igång
verksamheterna på bästa sätt, men vi vill understryka vikten av att
tillföra de resurser som krävs i stället för att sätta ytterligare press
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.
- En stad som håller – stärkt välfärd framför skattesänkningar och
utförsäljningar
- Stärk kvinnors levnadsvillkor och egenförsörjning
- Fler satsningar på barn och unga
- Stärk det brottsförebyggande arbetet för att få ett slut på
vapenvåldet
- Stärk jämställdheten i trygghetsarbetet"
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§8
Genomförandebeslut. Ersättning av och nybyggnation av
3-avdelnings förskola enligt SISAB UPP. Förskolan
Futurum, Solleftegatan 14, Vällingby
HV 2020/219

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förslag. Beslutet justeras omedelbart.

2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att
teckna erforderliga avtal.
Sammanfattning av ärendet
Den bedömda projektkostnaden är 25,825 Mkr. Hyra i kr/år år 1
1,247 Mkr. Hyra per barn 23.100 kr.
I samband med projektet tillkommer kostnader för restvärde samt
rivning på ca 1,8 Mkr som inte kan hyresföras utan skall direkt
finansieras efter avslutat rivningsarbete.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 324140 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut
 323919 Solleftegatan Offert infor genomforandebeslut.
200819 sign
 HV 2020/219-2.1 karta kv Detaljisten 6 Solleftegatan 14 fsk
Futurum
 HV 2020/219-2.2 Inplacering Detaljisten 6 191111
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Remisser
§9
Projektrapport- Uppföljning av utförare av korttidstillsyn
enligt LSS
Remiss från stadsrevisionen
HV 2020/468

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
yttrande över rapporten och överlämnar det till stadsrevisionen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
På kommunfullmäktiges uppdrag granskar stadsrevisionen årligen
all verksamhet som bedrivs av stadens nämnder. Utöver den
revision som görs varje år på samtliga nämnder görs också
fördjupade granskningar. I december 2019 genomförde
stadsrevisionen en granskning av hur nämnden följer upp insatsen
korttidstillsyn, KTT, som är en insats som kan beviljas enligt lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Resultatet av
granskningen visar ett behov av åtgärder och förbättringar både när
det gäller socialnämndens uppföljningsansvar, nämndens
beställning till utförare av KTT och utförarens genomförandeplan.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 323979 (Godkänd - R 1) Projektrapport- uppföljning av
utförare av korttidstillsyn enligt LSS
 320853 Projektrapport- uppföljning av utförare av
korttidstillsyn enligt LSS
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§ 10
Remiss av motion om att utöka stödet till organisationen
Volontärbyrån
Remiss från kommunstyrelsen, Stockholms stad
HV 2020/555

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.
Sammanfattning av ärendet
Volontärbyrån är en organisation som genom sin verksamhet
förmedlar ideella volontäruppdrag till ideella organisationer, samt
utbildar och stödjer ideella organisationer i frågor om ideellt
engagemang.
Motionären Peter Wallmark (SD) menar att genom att etablera ett
idéburet offentligt partnerskap med Volontärbyrån kan
verksamheten expandera och bidra till att fler utsatta äldre får det
stöd de behöver.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 323981 (Godkänd - R 1) Svar på motion om att utöka stödet
till organisationen Volontärbyrån
 HV 2020/555-1.1 Motion om att utöka stödet till
organisationen Volontärbyrån
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§ 11
Förslag till avfallsplan för Stockholms kommun 2021 –
2024 .
Remiss från avfallsnämnden, dnr 20NM3.
HV 2020/537

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

2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Varje kommun ska enligt 15 kap. 41 § Miljöbalken ta fram en
avfallsplan som tillsammans med kommunens lokala föreskrifter
om avfallshantering utgör kommunens renhållningsordning.
Stockholm Vatten och Avfall har utarbetat ett förslag till avfallsplan
för Stockholms kommun för perioden 2021-2024.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 323988 (Godkänd - R 1) Förslag till avfallsplan för
Stockholms kommun 2021 - 2024.
 HV 2020/537-1.4 Bilaga A Avfallsplan för Stockholm 2021
- 2024
 HV 2020/537-1.5 Bilaga A1 Sammanställning av åtgärder
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§ 12
Remiss av Stockholms stads strategi för
arbetsmarknadsinsatser
HV 2020/551

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till en övergripande
gemensam strategi för arbetsmarknadsinsatser. Strategin gäller alla
stadens nämnder och bolag och syftet är att definiera stadens
långsiktiga arbete med arbetsmarknadsinsatser och dess
målsättningar, prioriteringar och vägledande principer. Strategin
visar på samband med andra politikområden, stadens roll i
arbetsmarknadspolitiken och ansvarsfördelningen inom staden.
Fokus är på insatser riktade till den enskilde för att etablera denne
på arbetsmarknaden. Strategin har kopplingar till stadens
näringslivspolicy och stadens utbildningsinsatser. I ärendet redogörs
för de övergripande målen, en hög sysselsättningsgrad i hela
befolkningen, lågt beroende av försörjningsstöd på grund av
arbetslöshet och god kompetensförsörjning för arbetsgivare. Ett
antal områden av central betydelse identifieras och till dessa
kopplas styrande principer.

Särskilda uttalanden
Ledamot Mario Chahrestan med flera (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Arbetsförmedlingen ger service till medborgarna för att etablera
den enskilde på arbetsmarknaden och biträda vid arbetsbyte, för att
nå en hög sysselsättningsgrad i hela befolkningen och tillförsäkra
arbetsgivarna en god kompetensförsörjning. Sverige har en
internationellt uppmärksammad avancerad arbetsmarknadspolitik.
Kommunerna deltar sedan länge i arbetet när det gäller särskilt
prioriterade grupper som försörjningsstödstagare, ungdomar,
nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Kommunernas
ansvar baseras bl. a. på socialtjänstlagen, skollagen, lagen om
arbetslöshetsnämnd och lagen om vissa kommunala befogenheter. I
vår kommun har Jobbtorg Stockholm etablerats som en del av detta
ansvar. Insatserna för särskilt utsatta grupper bör givetvis fortsätta
och utvecklas.
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Samtidigt inträffar dessvärre på grund av komplikationer inom
rikspolitiken en nedmontering av den statliga arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingskontor stängs och privatkapitalistiska aktörer
tillåts verka som arbetsförmedlare. Kommunerna kan komma att
ges ökat ansvar t. ex. för arbetsträning. Men det är också möjligt för
en kommun att fungera som ”fristående anordnare” och därmed
mildra effekterna av den beslutade försämringen av den statliga
arbetsförmedlingen.
Vi föreslår att Stockholms kommun ska som ”fristående anordnare”
överta ansvaret för arbetsförmedlingen i Stockholm, då den statliga
verksamheten nu försämras beroende på politiska komplikationer."
Ledamot Jessica Larsson (SD) lämnade följande särskilda uttalande:
"Den långsiktiga strategin för stadens arbetsmarknadsinsatser ska
fokuseras på riktiga arbeten. Det vi eftersöker är ett tydligare
ställningstagande mot subventionerade sysselsättningar i stadens
regi. Skapade sysselsättningar kan inte likställas med ett riktigt
arbete.
Fokus ska läggas på den enskildes färdigheter men också en
tydlighet kring vikten av att komma i egen försörjning. Det är ingen
rättighet att under flera års tid i sträck få ut försörjningsstöd av
samhället. Däremot är det en skyldighet att hela tiden sträva efter
egen försörjning. Här måste staden bli tydligare.
En god samverkan med arbetsgivare är en bra grundsten för att
möta framtidens arbetsmarknad. Att man från politikers håll tidigt
för en dialog med näringslivet och den offentliga sektorn för att
möta framtidens arbetsmarknad är något vi ser positivt på. Det
underlättar för stadens skolor att utforma ett utbud av utbildningar
till yrkesområden där vi ser att bristen på arbetskraft finns eller
kommer bli tydlig i närtid."
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) lämnade följande särskilda
uttalande:
"Stockholms stad står inför både möjligheter och utmaningar som
behöver mötas. I dagsläget är det oklart hur stora konsekvenser
coronakrisen kommer att ha på Stockholm. Inte heller är det
klargjort hur eventuella förändringar av Arbetsförmedlingen kan
komma att påverka stadens arbete. Växande befolkning och god
tillväxt är styrkor som ska tas tillvara, samtidigt som
arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft ska tillgodoses.
Arbetslösheten har generellt legat på historiskt låga nivåer, men
med coronakrisen kommer arbetslösheten att öka och de många
stockholmare som av olika anledningar stod utanför
arbetsmarknaden kommer antagligen att få det ännu svårare att ta
sig in. Vi kan redan se en fördubbling av antalet arbetslösa unga i
Hässelby - Vällingby jämfört med år 2019, detta enligt
Arbetsförmedlingens egna siffror.
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Ärendet lyfter på ett förtjänstfullt sätt hur staden arbetar för att fler
ska komma i arbete. I ärendet kan vi utläsa hur stor stadens
verktygslåda är. Vi har inget att erinra mot de prioriteringar som
görs och de vägledande principer och arbetsmarknadsinsatser som
används inom staden. Det vi däremot saknar är målsättningar och
riktning i strategin. Avsaknaden av detta gör att dokumentet endast
blir en katalog över stadens befintliga insatser.
90-dagarsgaranti för unga, komvuxgaranti, snabbare etablering av
nyanlända, utvecklande av nya collegekoncept och ökad
målsättning för Stockholmsjobb är exempel på målsättningar som
hade passat att lyfta in i strategin.
Berörda förvaltningar har redovisat uppdraget som de fick i stadens
budget 2019. Nu är det viktigt att majoriteten visar tydligare politisk
vilja, utökar insatserna och investeringarna för att minska behovet
av ekonomiskt bistånd och ökar sysselsättningen. Samt att det finns
tillräckliga resurser för de som är i behov av stöd. På så sätt kan
Stockholm ta sig ur den ekonomiska nedgången utan att lämna
någon utanför.
Det är viktigt att ha med sig att det nu kommer bli
Arbetsförmedlingen och privata aktörer som kommer att få ta del de
statliga satsningarna på arbetsmarknadsområdet. Det är viktigt att se
över vad kommunerna ska ansvara för, alternativt att kommunerna
bör få en större del av de statliga medlen. Vänsterpartiet anser att
det rimligaste hade varit att kommunerna hade fått de medlen som
nu läggs på privata matchare."
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 325124 (Godkänd - R 1) Remiss av Stockholms stads stragi
för arbetsmarknadsinsatser
 HV 2020/551-1.1 Bilaga - Stockholms stads strategi för
arbetsmarknadsinsatser
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§ 13
Svar på remiss av Överenskommelse Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län - IT-stöd inom
förvaltningsobjektet
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/973
HV 2020/562

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
Under 2021 planeras ett nytt it-system för utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård att införas i Region Stockholm och samtliga
kommuner i länet. Systemet ska ersätta det befintliga systemet
Webcare. Införandet sker i samverkan mellan kommunerna i
Stockholms län, via förbundet Storsthlm, och Region Stockholm.

Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
"Vi i Feministiskt initiativ ställer oss positiva till att man under
2021 planerar ett nytt IT-system för utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i Region Stockholm och samtliga kommuner i länet.
Det är viktigt att stadens IT-system uppdateras för att kunna
förbättra verksamheter, hålla en hög nivå av säkerhet och gynna
stadens invånare. Det är av yttersta vikt att våra invånares
sekretessbelagda uppgifter skyddas och att vi minimerar risker att
dessa uppgifter läcker ut till obehöriga.
Då regionen nu ingår ett avtal med en extern part är det av största
vikt att åtgärder tas för att inte riskera patientsekretessen. Av
tidigare erfarenhet rörande exempelvis Transportstyrelsen och
Vårdguiden 1177 vet vi att det förekommit brister och att obehöriga
har fått tillgång till känsliga uppgifter. Utöver frågan om integritet
för den enskilde handlar det också om förtroendet hos allmänheten
för myndigheter och politiker. Det är därför av största vikt att det
tydliggörs vilka resurser som kommer att tas i anspråk vid
implementeringen och att tillräckliga resurser från staden sätts in för
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att skydda våra invånares sekretess uppgifter."
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 327020 (Godkänd - R 2) Svar på Remiss av
Överenskommelse Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län - IT-stöd inom förvaltningsobjektet
 HV 2020/562-1.1 Överenskommelse Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län - IT-stöd inom
förvaltningsobjektet "Samverkan vid vårdövergångar" inför
nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
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§ 14
Remiss av remissen Ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36), KS 2020/975
HV 2020/621

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har fått en remiss på ett
betänkande. Betänkandet handlar om att ge bättre förutsättningar för
en långsiktig utveckling där staten, regionerna och kommunerna
kan arbeta tillsammans mot hälso- och sjukvårdens mål och därmed
skapa en god vård på lika villkor.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 326333 (Godkänd - R 2) Remissvar Ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
 HV 2020/621-1.2 Ett nationellt system för kunskapsbaserad
vård
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§ 15
Motion om tryggare anställningar och goda arbetsvillkor
ger bättre välfärd och säkrare verksamheter
HV 2020/466

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att motion (KS
2020/681) om tryggare anställningar och goda arbetsvillkor ger
bättre välfärd och säkrare verksamheter, besvaras med hänvisning
till vad som sägs i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Karin Wanngård (S) har inkommit med en motion till Stockholms
stads kommunstyrelse om goda arbetsvillkor och hur det skapar en
bättre välfärd och säkrare verksamheter. Motionen har skickats på
remiss till bland annat Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.
Särskilda uttalanden
Ledamot Mario Chahrestan med flera (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Motionen behandlar den tragedi, som inträffat vid stadens
äldreboenden och bland äldre med kontakt med hemtjänsten. Ett
stort antal medborgare har avlidit av covid-19 beroende på för
många timanställda med dåliga anställningsvillkor inom personalen,
för dålig personal-utbildning och bristande tillgång till
skyddsutrustning under den pågående corona-pandemin.
Den borgerliga majoriteten bär ett stort ansvar för detta
misslyckande. Särskilt tungt vilar ansvaret på det kristdemokratiska
äldreborgarrådet. Förslag från socialdemokraterna och de fackliga
organisationerna om att öka andelen tillsvidareanställningar har
motarbetats av de borgerliga partierna med hänvisning till den fria
konkurrensen mellan privata anordnare av äldreomsorg och
hemtjänst. Det är tveksamt om det alls ska tillåtas några privata
anordnare inom dessa verksamheter!
I Karin Wanngårds motion finns konkreta förslag för att komma till
rätta med dessa missförhållanden. Vi tolkar förvaltningens
tjänsteutlåtande som en tillstyrkan av dessa förslag. Men mot
bakgrund av alla dödsfall, som den borgerliga majoriteten bär
ansvar för, borde tillstyrkan gjorts med större entusiasm!"
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 327036 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande
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HV 2020/466-1.1 Motion om tryggare anställningar och
goda arbetsvillkor ger bättre välfärd och säkrare
verksamheter
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Anmälningar och rapporter
§ 16
Anmälan av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2020
HV 2020/608

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
 324161 (Godkänd - R 1) Ej verkställda beslut kvartal 2, 2020
 HV 2020/608-3 BoU ej verkställda beslut kvartal 2 2020
 HV 2020/608-1 ÄO ej verkställda beslut kvartal 2, 2020
 HV 2020/608-2 FH, SP ej verkställda beslut kvartal 2,2020
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§ 17
Svar på skrivelse om trygghetskameror på Hässelby Torg
HV 2020/539

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd tar del av förvaltningens svar
på skrivelsen och läggen den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Lisa Carlsson med fler (S), Bo Arkelsten m.fl. (M), Carina Franke
(KD), Fatima Nur (L), Peter Dannqvist (MP) och Frida Magnusson
(C) har lämnat en skrivelse angående trygghetskameror. I skrivelsen
anges att Stockholms stads kommunfullmäktige har investerat i
trygghetskameror och att dessa är uppsatta i Hässelby gård. En rad
incidenter har inträffat på senaste tid som inkluderat skadegörelse
på förvaltningens egendom och förvaltningskontoret, och det har
kommit till nämndens kännedom att kamerorna inte varit i bruk.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 328851 (Godkänd - R 2) Svar på skrivelse om
övervakningskameror på Hässelby Torg
 HV 2020/539-1 Skrivelse om trygghetskameror på Hässelby
torg
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§ 18
Beslut om avslutad tillsyn-Inspektionen för vård och
omsorg
Dnr 3.5.1-43184/2019
HV 2020/449

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd tar del av beslutet och lägger
det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde den 8 januari
2020 en tillsyn vid Avdelningen för vuxna. Tillsynen utgjorde en av
ett regionalt tillsynsprojekt som initierades utifrån de riskanalyser
som IVO kontinuerligt genomför. Riskanalyserna har under flera år
visat att personer med samsjuklighet, i form av missbruk/beroende
och psykisk ohälsa, riskerar att inte få sina tillgodosedda när
samverkan mellan olika instanser brister. Fokus vid tillsynen var
hur nämnden arbetar med samverkan gällande vuxna personer som
har en samsjuklighet i form av missbruk/beroende och psykisk
ohälsa. Vid tillsynen var det ett särskilt fokus på hur verksamheten
arbetar utifrån lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård, LUS.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 324214 (Godkänd - R 1) Beslut om avslutad tillsynInspektionen för vård och omsorg
 HV 2020/449-2 Inspektionsrapport efter tillsyn samverkan
gällande vuxna personer som har samsjuklighet
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§ 19
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
 324219 (Godkänd - R 1) Anmälan av tjänstemannabeslut
fattade på delegation
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§ 20
Ärendelista
Inkomna ärenden, registrerade 3 till 31 augusti 2020
HV 2020/5

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inkomna ärenden registrerade 13 januari till 7 februari 2020.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 324263 (Godkänd - R 1) Ärendelista
 323795 Ärendelista 2020-08-03 till 2020-08-31
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§ 21
Förvaltningschefens information
Stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson berättar följande:







Skolörtens Servicehus kommer att Silviasysterceritifieras
under hösten 2020.
Stadsdelsförvaltningen arbetar för fullt inför att
besöksstoppet på äldreboenden hävs den 1 oktober 2020.
Även på LSS-boenden kommer besöksstoppet att hävas den
1 oktober 2020.
Inom projektet Modell för tidigt social stöd har man
genomfört ett lyckat webbinarium.
Man arbetar centralt med att utvärdera hur stadens
verksamheter klarat sig under Coronakrisen. Så småningom
kommer utvärdering att ske också på lokal nivå.
Den 11 november 2020 presenteras budgeten. I samband
med det kommer stadsdelsnämnden bjudas in att diskutet
detta samt verksamhetsplanera för 2021. Detta kommer att
ske den 24 novemnber 2020.

Påminnelse till samtliga politiker att läsa sin stockholms-mail. Den
kan man läsa genom att skiriva in nedan adress i webbläsaren:
https://epost.stockholm.se

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

§ 22
Övriga frågor
Inga övriga frågor denna dag.
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Den slutna delen av sammanträdet
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