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§1
Mötets öppnande
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 17 december 2020 ska hållas inom
stängda dörrar.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten (M) förklarade mötet öppnat
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§2
Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkändes
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen godkändes med tillägg av två skrivelser. Skrivelserna
tas upp under punkten övriga frågor.
1. Skrivelse från Lisa Carlsson m.fl. (S) Mohibul Ezdani Kahn m.fl.
(V) och Angelo Tapia (Fi) rörande stöd till Samlingslokaler och
föreningsliv.
2. Skrivelse från Lisa Carlsson m.fl. (S) Mohibul Ezdani Kahn m.fl.
(V) och Angelo Tapia (Fi) rörande frågor om utsläpp på
Maltesholmsbadet.
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§3
Utseende av justerare och tid för justering
Beslut
Vice ordförande Lisa Carlsson (S) utsågs att jämte ordförande Bo
Arkelsten (M) att justera dagens protokoll. Dag för justering sattes
till 22 december 2020 kl 12.00.
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Beslutsärenden
§4
Månadsuppföljning med prognos nov 2020
HV 2020/917

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning
november 2020.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 45,5
mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner.
Förvaltningens prognos har förbättrats med 7 mnkr jämfört med
föregående prognos. Detta förklaras med ökade intäkter för
sjuklöner och återsökning av extraordinära kostnader i samband
med pandemin. Beslut om kompensation för sjuklöner sker
månadsvis och medel för återsökning extraordinära kostnader fick
förvaltningen besked i november att staden beviljats merparten av
återsökta medel.
Överskotten finns inom nämnd och administration, individ och
familjeomsorgen, flyktingmottagande, stöd och service för
funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknad.
Förvaltningen har i prognosen ökat fondmedel för förskolan med
5,5 mnkr.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande från Lisa Carlsson m.fl. (S) Mohibul Ezdani
Kahn m.fl. (V) och Angelo Taipa (Fi)
"Vi godkänner delvis månadsrapporten och därtill vill vi anföra
följande;
Vi socialdemokrater vill framhålla vikten av att de pengar som
budgeterats verksamheten också går ut i verksamheten, särskilt när
regeringen tillskjutit stadsdelen ytterligare ekonomiska medel till
följd av virusutbrottet. Dessa 45,5 mnkr i överskott begränsar
stadsdelens förmåga att möta de problem vi står inför, speciellt i
tider som dessa när den pågående pandemin påverkar vårt samhälle
i stor utsträckning.
Med ett så stort överskott skulle förvaltningen till exempel kunna
inventera andelen osäkra anställningar såsom timanställningar i
äldrevården och på förskolan, för att se vilka av dessa anställningar
som skulle kunna övergå till säkra tillsvidareanställningar. Behovet
av trygga anställningar har funnits innan den rådande Coronapandemin, behovet har dock belysts och tydliggjorts under
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pandemin och kommer att finnas efter den också. Det handlar om
personalens välmående, medborgarnas trygghet och därmed en
välfungerande verksamhet för alla parter.
Överskottet kan även investeras i form av satsningar till den ökade
arbetslösheten, särskilt bland unga. Många ungdomar vet inte var de
ska ta vägen eller hur de ska ta sig in i arbetsmarknaden. Vetskapen
kring medborgarkontor och liknande kanaler tycks lysa med sin
frånvaro, särskilt bland våra ungdomar i stadsdelen. Därför ses det
högst motiverat att satsa på att förmedla nödvändig
samhällsinformation till allmänheten, något som en del av
överskottet kan användas till.
Vi ser också att föreningslivet behöver stärkas i form av att det finns
samlingslokaler att kunna hyra. Därför vore det även önskvärt om
Folkets Hus i Vällingby får ett extra ekonomiskt stöd av
Stadsdelsnämnden för att kunna behålla sin verksamhet och behålla
möjligheten att hyra ut lokaler till föreningslivet i HässelbyVällingby. Det är också en satsning som gynnar våra medborgare i
alla åldrar.
Istället för placeringar av barn och ungdomar i SIS-hem, HVB-hem,
jourhem, stödboenden och familjehem arbetar förvaltningen nu med
“hemmaplanslösningar”, dvs. de utsatta får bo kvar hemma, trots att
hemmet många gånger kan vara destruktivt. Det kan vara bra när
det fungerar men nu är detta arbetssätt mer norm än att det grundar
sig på en individuell bedömning som tidigare. Den normen gör att
förvaltningen gör en mycket stor besparing på våra unga som har
hamnat fel och som behöver hjälp för att hamna rätt och komma
framåt, utan ett liv med kriminalitet, missförhållanden eller våld.
I ljuset av de behov som stadsdelen har framstår överskottet på 45,5
miljoner som högst omotiverat. Det är inte läge att spara ett
budgetöverskott, speciellt inte i tider som dessa och särskilt inte
genom att spara in på verksamhet, medarbetares arbetsmiljö och
insatser som är bra för våra medborgare.
Dessutom har otryggheten och våldet ökar markant under det grönblåa styret och det var också något Moderaterna gick till val på
skulle minska om de kom till makten. Nu är Moderaterna vid
makten och håller i ordförandeskapet och ändå fortsätter våldet och
otryggheten att öka. Ändå ser vi inga satsningar på åtgärder som
kan motverka det. Det är inte bara dåligt styrt, det vittnar om en
total oförmåga och ovilja att hantera det ökande våldet. Istället för
att prioritera förebyggande och trygghetsskapande insatser och
åtgärder är det grön-blåa styret mer intresserade av att sälja ut
allmännyttan, sälja ut Vällingby centrum till en privataktör, lägga
ner mindre kommunala förskolor och privatisera den kommunala
verksamheten. Det är en dyster och farlig utveckling för vår
stadsdel. Stockholm kan bättre och Hässelby-Vällingby förtjänar
bättre."
Särskilt uttalande från Jessica Larsson (SD)
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I den ekonomiska prognosen för november 2020 går att läsa att
budget för flyktingmottagande är 0 kronor. Vi har under tidigare
nämnd lyft detta och ifrågasatt hur budgeten kan landa på 0 kronor
och fått svaret att flyktingmottagandet redovisas under andra
budgetområden. Vi vänder oss emot detta och anser att
förvaltningen ska vara öppen med flyktingmottagandets kostnader
gentemot befolkningen i Hässelby-Vällingby.
Vi anser därför att det är av vikt att flyktingmottagandet redovisas
under just punkten ”flyktingmottagande”.
Handlingar i ärendet
 HV 2020/917-1 Månadsrapport november 2020
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§5
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med STHLM VÄST
tjej- och kvinnojour
HV 2020/853

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner att överenskommelse tecknas om
idéburet offentligt partnerskap (IOP) med STHLM VÄST tjej- och
kvinnojour.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna
överenskommelse.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen STHLM VÄST tjej- och kvinnojour är en religiöst och
partipolitiskt obunden föreningen som bildades 2007. Föreningen
utgår ifrån en feministisk grundsyn och arbetar aktivt för att
motverka mäns våld mot kvinnor, flickor och barn.
Förvaltningen arbetar med våldsförebyggande arbete, främst genom
förvaltningens relationsvåldsteam och genom enheten Förebygg och
behandling.
Förvaltningen bedömer därför att ett samarbete med föreningen
STHLM VÄST tjej- och kvinnojour bidrar till att målgruppen unga
och unga vuxna, med fokus på flickor, får ett ökat förebyggande
stöd kring våldsförebyggande arbete i enlighet med budget.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner en
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap tecknas med
STHLM VÄST tjej- och kvinnojour i enlighet med stadens riktlinjer
för IOP på 250 000 SEK för verksamhetsår 2020.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2020/853-1 Ansökan om idéburet offentligt partnerskap
med STHLM VÄST tjej- och kvinnojour
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§6
Utökat ekonomiskt stöd till föreningsbidrag 2020
HV 2020/854

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget om utökat ekonomiskt
stöd till föreningsbidrag 2020.
2. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd fördelar årligen
föreningsbidrag. För verksamhetsår 2020 delades 500 000 SEK ut
som medlemsbaserat bidrag och aktivitetsbidrag fördelat på 18
föreningar.
Den rådande pandemin har haft stor påverkan för föreningslivet och
stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utöka det
ekonomiska stödet till de föreningar som sökte föreningsstöd för
verksamhetsår 2020. Det utökade ekonomiska stödet kommer ej
påverka föreningarnas eventuella ansökningar för föreningsbidrag
för verksamhetsåret 2021.
Förvaltningen föreslår ett utökat ekonomiskt stöd på totalt 350 603
SEK till föreningslivet utifrån en ersättningsmodell som baseras på
en procentuell fördelning utifrån det totala ansökta bidraget.
Propositionsordning
Vice ordförande Lisa Carlsson (S) lade fram ett eget förslag till
beslut och yrkade på att stasdelsnämnden skulle besluta enligt det
förslaget.
Ordförande Bo Arkelsten (M) föreslog att stadsdelsnämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Reservationer
Lisa Carlsson (S) m.fl. reserverade sig mot beslutet till förmån för
det egna förslaget:
"
Förslag till beslut:
att tilldela Vällingby Folkets Hus 130 000 kr i utökat stöd för år
2020,
att öka det totala föreningsbidraget till 908 603 kr för år 2020,
att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut.
Föreningslivet har mycket stor betydelse för demokratin och
kulturen. Det bidrar till medborgarnas kunskapsutveckling och
utvecklar konstnärlig talang, tar tillvara samhälls-engagemang, ökar
trivseln och förbättrar den psykiska hälsan samt motverkar social
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utslagning och brottslighet. Den pågående pandemin har i hög grad
skadat föreningslivet och det är värdefullt att de föreningar som sökt
stöd från stadsdelsnämnden, nu kan få ett utökat bidrag.
Vällingby Folkets Hus spelar en central roll för kulturen och
föreningslivet i Hässelby-Vällingby, inte bara som allmän
samlingslokal och kulturarrangör, utan också som samordnare och
stimulansgivare till hela föreningslivet i stadsdelsnämndsområdet.
Pandemin har medfört att såväl uthyrningen av samlingslokaler som
den egna kulturverksamheten skurits ned och tidvis upphört helt.
Folkets Hus har utnyttjat det statliga stödet till korttidspermitteringar, men räknar ändå med ett underskott för år 2020 upp
till 200 000 kronor.
Vi föreslår att stödet från stadsdelsnämnden nu blir 130,000 kr,
varigenom det totala stödet för år 2020 uppgår till det sökta
beloppet 145 000 kr. Det innebär att nämndens totala
föreningsbidrag kommer att öka med 58 000 kr till 908 603 kr. En
blygsam kostnadsökning med hänsyn till att nämndens beräknade
överskott nu är 45,5 milj. kr. Det ökade stödet till Vällingby Folkets
Hus bör ses som början på en vitalisering av föreningslivet i
Hässelby-Vällingby och en fortsatt uppräkning av stödet såväl till
Vällingby Folkets Hus som till hela föreningslivet under kommande
år."
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) anslöt sig till Lisa Carlssons
m.fl. reservation
Ersättaryttrande
Ersättare Angelo Tapia (Fi) lägger ett yttrande om att även de ställer
sig bakom Lisa Carlssons m.fl. reseravtion

Handlingar i ärendet
 HV 2020/854-1 Utökat ekonomiskt stöd till föreningsbidrag
2020
 HV 2020/854-1.2 Fördelning av utökad stöd föreningsbidrag
2020
 HV 2020/854-1.1 Enkät covid-19 sammanställning
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§7
Föreläggande om att utreda tänkbara orsaker till höga
bakteriehalter vid Maltesholmsbadet
HV 2020/145

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på beslut om föreläggande från miljö och
hälsoskyddsnämnden.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har förelagt Stockholms stad
genom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd att utreda tänkbara
orsaker till höga bakteriehalter vid Maltesholmsbadet samt
inkomma med en skriftlig rapport av utredningen till
miljöförvaltningen senast den 30 april 2020. Efter begäran om
anstånd förlängde miljöförvaltningen svarstiden till den 15
december, 2020.
Förvaltningen bildade en arbetsgrupp med representanter från
Stockholm Vatten och Avfall AB, fastighetskontoret, trafikkontoret
samt miljöförvaltningen med syfte att ta ett samlat grepp för att lösa
denna långdragna problematik. Målet var att identifiera och åtgärda
de bakomliggande orsakerna till den återkommande dåliga
badvattenkvaliteten vid Maltesholmsbadet.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Remisser
§8
Remiss av Motion om kulturskolans lokaler
Svar på remiss 2020/1076 från kommunstyrelsen Stockholms
stad
HV 2020/711

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens utlåtande till stadsledningskontoret som svar på
remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
svara på en remiss angående ett förslag om att Kulturskolan bör ha
ändamålsenliga lokaler i varje stadsdel i Stockholms stad.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 355489 (Godkänd - R 1) Svar på remiss om Kulturskolans
lokaler
 HV 2020/711-1.1 Motion om kulturskolans lokaler
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§9
Revidering av riktlinjer för handläggning inom
socialtjänstens äldreomsorg
Remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad
HV 2020/814

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen om förslag till revidering av
riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg
2. Stadsdelsnämnden överlämnar svaret till kommunstyrelsen för
vidare beslut i kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens
äldreomsorg är beslutade av kommunfullmäktige 2017. I budget för
2020 fick äldrenämnden i uppdrag att revidera dessa riktlinjer.
Riktlinjerna har nu genomgått redaktionella ändringar och en
språklig granskning. Dokumentet har en ny disposition för att göra
det mer användarvänligt. Nya avsnitt i riktlinjerna behandlar bland
annat förebyggande perspektiv, välfärdsteknik och barnperspektiv.
Avsnitt som dessutom innebär nya förutsättningar handlar bland
annat om tidsbegränsning av beslut, anställning av anhörig,
trygghetslarm och hemvårdsbidrag.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till de
reviderade riktlinjerna som ska börja gälla från den 1 januari 2021.

Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande från Vice Ordförande Lisa Carlsson (S) m.fl.
Vi tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. Men vi anser att
riktlinjerna ska gälla tills vidare. Försörjningsstödet avser stöd för
en begränsad period för att stödmottagaren själv ska kunna klara av
sin försörjning. Inom äldreomsorgen gäller samhällets stödinsatser
under resten av livet.
Man bör därför byta begreppet ”skälig levnadsnivå” till ”god
levnadsnivå” i enlighet med kraven från pensionärsorganisationerna
i samband med den statliga översynen av socialtjänstlagen.
Ledamot Mohibul Ezdani Khan (V) m.fl. anslöt sig till ovan
särskilda uttalande.
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Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) anslöt sig till ovan särskilda uttalande.
Handlingar i ärendet
 355493 (Godkänd - R 1) Revidering av riktlinjer för
handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg
 HV 2020/814-1.1 Bilaga - Riktlinjer för handläggning inom
socialtjänstens äldreomsorg
 HV 2020/814-1.3 Revidering av riktlinjer för handläggning
inom socialtjänstens äldreomsorg tjänsteutlåtande från
äldreförvaltningen
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§ 10
Remiss Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i
Stockholms stad 2021-2024
Svar på remiss KS 2020/1413 från kommunstyrelsen
Stockholms stad
HV 2020/818

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens utlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har fått i uppdrag att svara på en remiss
angående ett förslag från Utbildningsförvaltningen om en reviderad
plan för skolbibliotek, efter en utvärdering av den nuvarande
Skolbiblioteksplanen.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande från Lisa Carlsson (S) m.fl. Mohibul Ezdani
Khan (V) m.fl. och Angelo Tapia (Fi)
Läsande går hand i hand med lärande och stadens uppdaterade plan
för skolbibliotek är något som är i grunden mycket positivitet. Det
finns i förslaget och arbetet som lagts ned bakom förslaget mycket
som är bra. Att alla stadens skolor och förskolor får tillgång till den
kompetens som finns inom stadens bibliotek är en nyckel för att
detta ska bli lyckat. Att alla skolformer lyfts fram i förslag från
förskola till gymnasieskola visar på ambitionsnivå samt att barns
rättigheter enligt barnkonventionen tas på allvar. Vi hoppas att
planen ska göra så att alla barn verkligen får en kontakt med
biblioteken och böckerna genom skolans värld.
Det som inte beskrivs i underlaget är vad som sker med de skolor
och förskolor som väljer av tidsbrist eller ointresse att inte erbjuda
sina barn böcker eller etablerar kontakt med bibliotekens värld. Då
planen förutsätter att det skall finnas exempelvis skolbibliotek med
fackutbildad personal inom grund och gymnasieskolan? I planen så
finns endast uppdrag för utbildningsförvaltningen att verka för att
andelen bibliotek skall öka, om ett skolbibliotek har tillskapats
under de kommande fyra åren har man då nått upp till målet? Här
borde planen vara betydligt mer ambitiös.
Av 2 kap. 36 § skollagen följer det att eleverna i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen
gäller såväl offentliga som fristående skolor, men trots detta finns
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det skolor, främst fristående, som fortfarande inte har skolbibliotek
som en integrerad del av skolan utan hänvisar till närmaste
folkbibliotek.
Vi anser att skolbiblioteket ska vara en integrerad del av skolan och
att alla skolor ska ha skolbibliotek med utbildad personal. Något
som också lyfts fram i planen.
Skolbiblioteken ska ge eleverna tillgång till ett rikt utbud av medier,
till såväl skön- som facklitteratur. Ett bibliotek där välutbildad
bibliotekspersonal samarbetar med den pedagogiska personalen kan
locka fram och tillfredsställa barnens och ungdomarnas läslust,
nyfikenhet och forskarintresse samt även hjälpa dem att orientera
sig bland nya medier och i flödet av information på nätet.
Forskningen visar att detta arbetssätt höjer elevernas studieresultat.
De bemannade skolbiblioteken har blivit färre visar statistik från
Kungliga biblioteket. Bara 37 procent av de svenska eleverna har
idag tillgång till bemannat skolbibliotek. Tillgången till
skolbibliotek är lagstadgad men inte att de behöver vara
bemannade. Samtidigt läser barn mindre idag. Läsningen och
upptäckandet av litteraturen avgörande för varje barns läsförståelse,
skrivande och kritiska tänkande. Skolbibliotekarier har en
nyckelroll att fylla när det kommer till att öppna dörrar till litteratur
och media. Vi menar att det är viktigt att barn och unga får möta
kunnig personal på sina skolbibliotek.
En välformulerad skolbiblioteksplan kan bara sättas i praktik av
bibliotekarier, lärare och pedagoger i skolan. För att öka läsning
bland barn och unga måste också mer resurser skjutas till skolan,
det räcker inte med planer och strategier.
Sen är det viktigt att lyfta frågan om kommunala och fristående
skolor när denna plan skall etableras då det för staden är lättare att
påverka de kommunala skolorna. Vad säger att de fristående
skolorna kommer att göra plats för skolbibliotek i sina lokaler samt
anställa fackutbildad personal då det går ut över vinsten.
Särskilt uttalande från Jessica Larsson (SD)
Litteratur är en stor del i barn och ungas lärande och
språkutveckling. Stockholms bibliotek ska därför vara en lugn och
trygg plats med goda möjligheter till kunskapsinhämtning och
finnas tillgängliga för alla Stockholmare.
Vi tycker att många målsättningar i skolbiblioteksplanen är bra och
ställer oss i stort positiva till förslaget. Vi ser dock hur kunskaperna
i svenska språket blir allt sämre och ställer oss därför frågande till
att staden ska ”tillgodose och främja flerspråkiga elevers behov av
läsning på modersmålet”, när målet i första hand bör vara att alla
barn och unga lär sig god svenska.

Handlingar i ärendet
 HV 2020/818-1.3 Bilaga - Skolbiblioteksplan 2021-2024
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Anmälningar och rapporter
§ 11
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
HV 2020/2

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsdirektören har delegation 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
 356943 (Godkänd - R 2) Anmälan av tjänstemannabeslut
fattade på delegation
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§ 12
Protokoll från Pensionärsrådet 2020
HV 2020/3

Sammanfattning av ärendet
Protokoll från pensionärsrådet 2020-12-08 anmäldes och lades till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 372165 (Signerad) Protokoll skapad HV PR 2020-12-08
14.44.42(370501) (2)_TMP
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§ 13
Ärendelista
Anmälan av inkomna ärenden, registrerade under
tidsperioden 2020-10-30 till 2020-11-23
HV 2020/5

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 356944 (Godkänd - R 2) Ärendelista
 355627 Ärendelista 2020-10-30 till 2020-11-23
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§ 14
Övriga frågor

Beslut
1. Nämnden beslutade att skrivelse rörande stöd till lokaler och
föreningsliv lämnas till förvaltningen för bederdning.
2. Nämnden beslutade att skrivelse rörande frågor om utsläpp på
Maltesholmsbadet ansågs besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anmäldes
1. Skrivelse från Lisa Carlsson m.fl. (S) Mohibul Ezdani Kahn m.fl.
(V) och Angelo Tapia (Fi) rörande stöd till Samlingslokaler och
föreningsliv
2. Skrivelse från Lisa Carlsson m.fl. (S) Mohibul Ezdani Kahn m.fl.
(V) och Angelo Tapia (Fi) rörande frågor om utsläpp på
Maltesholmsbadet
Skrivelse rörande utsläpp på Maltesholmsbadet besvarades muntligt
på mötet av enhetschef Magnus Rydevik.
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§ 15
Förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson informerade:
Det är ansträngt inom förskola och äldreomsorg på grund
av pandemin. Anpassning av verksamheter utifrån nya råd och
restriktioner sker kontinuerligt. En förskola fick stänga i måndags
pga stor sjukfrånvaro bland personalen. Inventering pågår av
vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner. Vädjan gått ut till
vårdnadshavare om att hålla barn hemma om möjlighet finns.
Inom ramen för tidigt socialt stöd – vill socialtjänsten i HässelbyVällingby tillsammans med civilsamhällesaktörer pröva att arbeta
med sociala utfallskontrakt – ett ramverk för samarbete för att
kunna erbjuda flexibla och utfallsfokuserade insatser.
Samarbetet förväntas formaliseras genom ett
upphandlingsförfarande med sikte på att samarbetet kan starta i
början av 2021.
Det övergripande syftet med samarbetet är att barn och unga,
aktuella inom , med kriminellt beteende eller missbruk (alternativt
visar hög risk att utveckla kriminellt beteende), lyckas bryta sin
negativa utveckling. Därtill vill vi se att fler barn och unga tackar ja
till erbjuden insats samt fullföljer den.
Målgruppen är således barn och unga, främst barn i årskurs 4-9,
aktuella inom socialtjänst i Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning.
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