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Kvällens tema: Barn och unga, modell för tidigt socialt stöd
Brita Svensson och Rebecca Hedenstedt presenterar modellen.

§1
Mötets öppnande
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten (M) öppnar dagens sammanträde.
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§2
Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen godkänns med tilläggande av en skrivelse från (S)
(V) och (FI) avseende kulturskolan och ekonomisk utsatthet, se
punkt 20. Skrivelsen lämnas till förvaltningen för beredning.
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§3
Tid för justering och utseende av justerare
Ordförande Bo Arkelsten (M) och ledamot Jessica Larsson
(SD) kommer att justera dagens protokoll den 1 juni kl 12.oo
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§4
Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Inga frågor anmälda till allmänhetens frågestund.
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Medborgarförslag
§5
Medborgarförslag om parkbänkar i Grimsta
naturreservat.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2021/192.
HV 2021/192

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om utplacering av
3-4 parkbänkar längs promenadvägen norr om hundrastområdet vid
Råcksta krematorium inom Grimsta naturreservat.

Förvaltningen är positiv till förslaget och har efter kontakt med
förslagsställaren beslutat att ersätta en befintlig, något sliten
parkbänk vid skogsbrynet med en ny parkbänk inklusive en
skräpkorg. Därutöver placeras ytterligare två nya parkbänkar norr
om hundrastområdet längs Stugängsvägen inom Grimsta
naturreservat.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§6
Medborgarförslag om grillplats vid Maltesholmsbadet.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2021/266.
HV 2021/266

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att en liten,
fast grillplats anläggs vid Maltesholmsbadet. Grillplatsen kan med
fördel placeras en bit bort från badet samt att det bör kontrolleras att
grillning endast sker på den platsen.

Förvaltningen har förståelse för skribentens synpunkter, men har i
nuläget inte för avsikt att anlägga någon ny grillplats vid
Maltesholmsbadet. Under 2020 har den tidigare grillplatsen vid
strandbadet monterats ned för att undanröja problem med
bosättningar runt grillplatsen. Istället har ett nytt utomhusgym
färdigställts på platsen med träningsmöjligheter för både äldre och
unga. Den aktuella ytan har fått en ny funktion och befolkas med
motionärer vilket leder till en positiv platsaktivering och att den
upplevda tryggheten ökar under fler av dygnets timmar.

Stadsdelsnämnden ansvarar för renhållningen av park- och
naturområden och driftsentreprenören ronderar strandbaden
kontinuerligt med avseende på nedskräpning. Förvaltningen har
emellertid inte resurser att patrullera området för att övervaka att
besökare använder sina grillar korrekt. Nya informationstavlor med
bilder för tydlig information om regler ska under våren placeras ut
vid samtliga strandbad. Syftet är att nå ut till fler invånare om vilka
ordningsregler som gäller vid strandbaden.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsärenden
§7
Tertialrapport 1, 2021 för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
HV 2021/370

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (nämnden) godkänner
tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen och
stadens revisorer.
2. Nämnden ansöker om omslutningsförändringar om 77,6 mnkr
3. Nämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel inom
äldreomsorgen om 0,9 mnkr.
4. Nämnden ansöker om DELMOS medel om 1,5 mnkr.
5. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Tertialrapport 1, 2021 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Lisa Carlsson med fler (S) lämnade ett särskilt uttalande:
"Corona-pandemin har drastiskt förändrat vårt samhälle. Under
pandemin har stadsdelsnämnden fått en extra central roll i att ge
trygghet, säkerhet och en bra välfärd till alla invånare. Vår personal
har med sina arbetsinsatser gjort enastående insatser för att alla ska
kunna ta sig igenom krisen på ett så säkert sätt som möjligt.
Tertialrapport ett ska redovisa för hur och i vilken omfattning
nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål, det
ekonomiska utfallet, samt en prognos för helåret. Rapporten redogör
för hur förvaltningen arbetar med de uppdrag de fått i budget och
det är glädjande att se hur vår verksamhet, trots de ekonomiska
förutsättningar den blågröna majoriteten ålagt dem, gör sitt bästa för
att kunna leverera och möjliggöra en välfärd av hög kvalitet till
stadens invånare.
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De förutsättningar de får i en budget som prioriterar lägre skatt
framför välfärd märks dock i verksamheterna. När
kommunfullmäktiges borgerliga majoritet efter valet 2018 beslutade
om en lägre skattesats lovade de att skola och omsorg inte skulle
drabbas. Inte heller skulle ambitionerna för bostadsbyggande och
infrastruktur påverkas. Men i praktiken har det blivit tvärtom.
Trots att vaccinationer har påbörjats befinner vi oss fortfarande i en
världsomfattande pandemi och faran är långt ifrån över. Alla är
drabbade och vissa grupper av våra invånare är särskilt
drabbade. Då blir det märkligt att läsa att nästan alla mål uppfylls i
tertialrapport ett. Rapporten får det att framstå som att stadsdelen
inte har några problembilder och att allt är bra. Så är inte fallet. Vår
stadsdel har fortsatt stora problem med kriminalitet där gäng riktar
in sig på att rekrytera våra unga. Vi har fortsatt problem med
drogförsäljning och utanförskap. Vi har inte tillräckligt med
fritidsgårdar och parklekar öppna så barn och unga kan hitta
meningsfulla och styrda fritidsaktiviteter där utan unga hänvisas i
praktiken till att dra omkring i centrum, i parker och på gator och
torg. Det i sin tur gynnar gängkriminaliteten och tillväxten av den.
Dessutom har den grön-blåa majoriteten valt att höja fritidsavgiften
till 1200 kronor/ termin, det är en ökning med fyrahundra kronor
mitt i en pandemi. Det stärker känslan av utanförskap och drabbar
många familjer. Det är fortfarande otryggt på många platser i vår
stadsdel och på vissa platser ser det ovårdat och skräpigt ut. I texten
kan man läsa om fortsatta problem och behov men då blir det
märkligt att man ändå väljer att markera grönt istället för gult. Ett
exempel är ”Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo
och vistas i”, grönt. Trots dödskjutningar, brott och kriminalitet så
är det grönmarkerat. Det är minst sagt märkligt.
Ett annat exempel är ”I Stockholm når alla barn sin fulla potential
då förskolor och skolor är de bästa i Sverige”, grönmarkerat. Sedan
kan man läsa om alla behov som finns. Kontakten med föräldrar har
blivit sämre, alla elever har inte möjlighet att strukturera upp sina
studier under digital undervisning, läxhjälp uteblir och att arbetet
med barn i behov av särskilt stöd har påverkats negativt under
pandemin. Vi har även problem med hemmasittare och resurserna
för att möta samtliga barn i behov av särskilt stöd uteblir. Ändå är
det grönmarkerat. Det anser Socialdemokraterna är bekymmersamt.
Och så fortsätter tertialrapport ett. En solskenshistoria i
grönmarkerade ploppar men en betydligt mindre solskenshistoria
när man sedan läser om alla behov.
Under pandemin har personalfrågan rätteligen blivit högaktuell.
Personalkontinuiteten har visat sig vara avgörande även i denna
krissituation. Besluten av den politiska majoriteten att ta bort
stadens mål för att minska tidsbegränsade anställningar har visat sig
vara direkt kontraproduktiva. Inte heller vill majoriteten i Hässelby-
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Vällingby redovisa hur många som arbetar deltid och heltid. Det är
beklagligt och ett sätt att försöka sopa problemen under mattan.
Överhuvudtaget är personalpolitiken en fråga som de blågröna med
all önskvärd tydlighet visat att de inte gärna tar i. Det är dock
mycket angeläget att större fokus läggs på personalens arbetsvillkor.
Vi stod redan innan pandemin inför en stor utmaning med
kompetensförsörjningen i staden och har lagt ett antal förslag för att
förbättra bland annat arbetsvillkoren i staden, vilka inte har
hörsammats. Trots pandemi är det fortsatt viktigt att personal har
bra villkor, får kompetensutveckling och tid för återhämtning i sitt
arbete.
Bra arbetsvillkor och fasta anställningar är inte bara nyckelfaktorer
när det gäller att kunna rekrytera utan också för att behålla
medarbetares kompetens. En hög personalkontinuitet i
verksamheterna bidrar i stor grad till att staden ska kunna bibehålla
och utveckla en hög kvalitet i välfärden. Vi måste skapa
förutsättningar för dem som redan arbetar inom vård och omsorg att
vilja, orka och kunna arbeta kvar. Otrygga anställningar kommer
varken leda till ett hållbart arbetsliv eller en högre kvalitet för den
enskilde. Inte heller kommer de innebära att fler att lockas till att
vilja arbeta med vård och omsorg.
Grundbemanningen behöver öka, för att minska användningen av
timanställningar, för att höja kvaliteten och för att förbättra
arbetsmiljön. Vi vill även se fler bemanningsenheter, med
fastanställda heltidsvikarier som ska kunna täcka upp då ordinarie
personal är frånvarande, vilket kommer att underlätta
kompetensutveckling och minska den administrativa bördan med att
ringa in och introducera ny personal i verksamheten. Vi ser nu hur
staden överanställer personal och inrättat personalpooler. Det är ett
arbete som behöver fortsätta även efter att denna kris är över.
Vi noterar avslutningsvis att det funnits flera förslag för att stärka
välfärden genom ökade anslag till skola, förskola och äldreomsorg
men att dessa avvisats av kommunfullmäktiges borgerliga majoritet.
Vi beklagar det och hoppas att sådana budgetbeslut kan fattas i bred
politisk enighet inom kort. Äldreomsorgen och förskolan är inte
överbudgeterade i Stockholm. Tvärtom. Våra anställda förtjänar
mycket bättre förutsättningar än vad den grön-blåa majoriteten kan
erbjuda. Den grön-blåa majoriteten driver en snål politik med en
skral kassa och det märks i våra verksamheter och det påverkar våra
medborgare negativt. Det är fortsatt tråkigt att utförsäljningar och så
kallade effektiva omorganisationer, det vill säga nedläggningar och
nedmonteringar är det som majoriteten fokuserar på. Våra
medborgare i Hässelby-Vällingby förtjänar bättre. Mycket bättre."
Jessica Larsson (SD) lämnade ett särskilt uttalande:
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"Pågående pandemi har påverkat och kommer troligen att fortsätta
påverka verksamheten året ut. Som en följd av detta har våld i nära
relationer ökat beroende på att många arbetar eller studerar
hemifrån, blivit arbetslösa och förlorat sina inkomster. När det
gäller ökad utsatthet för våld ser vi en oroväckande utvecklingen
vad rör judars situation i vårt land som är riktigt alarmerande. Det
utelämnas helt i denna rapport. Sverigedemokraterna vill att
Stockholms stad tar fram ett omfattande, kraftfullt och långsiktigt
handlingsprogram för att bekämpa antisemitismen.
Att kostnaden för möten, konferenser och andra utgifter relaterat till
detta minskar, är tacksamt då andra budgetposter skjuter i höjden
delvis på grund av pandemin. Vi kan också konstatera att stadens
kostnader för nyanlända (vilken sedan i år har en egen budgetpost)
ligger i paritet med kostnaderna för verksamheten för personer med
funktionsnedsättning. Det är anmärkningsvärt.
Sverigedemokraterna har tidigare riktat kritik mot att personer som
inte har uppehållsrätt, dvs befinner sig i Stockholm illegalt, har rätt
att bli försörjda med försörjningsstöd. Det är en ordning som den
förra majoriteten införde. Den kritiserades före valet hårt av
moderaterna på flera goda grunder. En av grunderna som särskilt
nämndes var att det skapar ett skuggsamhälle som med stödet
riskerar att bli mer eller mindre permanent. Trots det fortsätter
utbetalningarna och resultatet är både barn och vuxna som lever i en
utsatthet på obestämd tid som möjliggörs med skattepengar.
Det satsas också omfattande medel på nyanländas arbete och
boende, med ett väldigt magert resultat. Jobbtorg,
Etableringscentrum, olika sorters coacher och Intro Stockholm är
några exempel. Arbeten som förmedlas genom dessa insatser är i
majoritet subventionerade arbeten som vilar på någon form av
skattesubvention. Vägen till självförsörjning för migranter tog redan
innan den stora migrantvågen 12-13 år. Det är inget orimligt
antagande att den tiden är betydligt längre idag, trots massiva
insatser. Det successiva bortfallet av statligt etableringsstöd till
gruppen nyanlända tillsammans med höga kostnader för boende och
en låg grad av självförsörjning kommer att drabba staden hårt
ekonomiskt i närtid. Sverigedemokraterna har andra
budgetprioriteringar och föreslår därför att rapporten ska avslås."
Mohibul Ezdani Khan (V) lämnade ett särskilt uttalande:
"Den rådande Corona-pandemin har haft en stor påverkan på hela
samhället och inte minst inom stadsdelsnämndernas
ansvarsområden. Vi börjar hoppas på en ljusning men än är inget
säkert, och vilka de långvariga effekterna kommer bli är också
osäkert.
Något som pandemin har visat oss alla är behovet och vikten av en
stark och hållbar offentlig sektor. Det är det offentliga som ser till
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att det finns allt från förstärkningsteam inom hemtjänsten som även
kan ta hand om smittade brukare från de privata utförarna till
förskola under sommaren för all den personal inom vården som
kanske inte kommer att kunna ta ut sin semester. Och det är det
offentliga som hållit uppe många privata företag för att säkerställa
att pandemin inte får än större ekonomiska konsekvenser. Det finns
även lärdomar och utvecklingar av nya arbetssätt att ta med sig
framåt, som exempelvis förstärkningsteamen och den kohort vård
som framgångsrikt minskat smittspridningen. Samtidigt har vi även
sett att det brustit i sådant som samarbetet med regionen och
informationen till medborgare på olika språk.
Under pandemin har stadsdelsnämndens verksamheter påverkats
mycket och många medarbetare har fått ställa om sin verksamhet
flera gånger om. Att möta helt nya utmaningar varje vecka kostar på
och medarbetarna har fått arbeta hårt under lång tid nu. Det är
viktigt att insatser görs för att stärka verksamheterna och att arbetet
med att förbättra verksamheternas arbetssituation intensifieras. Med
vår budget skulle välfärden stärkas och stadsdelsnämnderna skulle
få långsiktigt stabila budgetramar istället för korta satsningar på
enskilda projekt. De som arbetar i välfärden ska inte behöva oroa
sig för nedskärningar, för få kollegor och orimliga
effektiviseringskrav – särskilt inte i det pressade läge som en
pandemi innebär. De ska känna att de har förutsättningar för att göra
sitt jobb på bästa sätt. Välfärdens hjältar ska uppvärderas och vi
behöver satsa stora resurser för att förbättra arbetsvillkoren och
arbetsmiljön. Det krävs även långsiktiga
kompetensutvecklingsmedel med fokus på fortbildningsbehovet i
förskola, socialtjänst, LSS och äldreomsorg.
Arbetslösheten är en av de stora utmaningarna, trots detta har
majoriteten ställt krav på att stadsdelsnämnden ska effektivisera sin
arbetsmarknadsverksamhet och ambitionen för antalet feriejobb
höjs inte. Med Vänsterpartiets politik hade staden kunnat utöka
antalet feriejobb med 1 000 arbetstillfällen, förstärka jobbtorgen och
intensifiera arbetet med unga som varken arbetar eller studerar."
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnade ett ersättaryttrande:
"Det senaste året har präglats av pandemin, och det gäller även årets
första period. Det är naturligtvis tydligt i tertialrapporten.
Smittspridningen sjunker, men det är fortsatt ett ansträngt läge inom
stadsdelens verksamheter. Våra medarbetare gör ett otroligt arbete
för att hålla igång stadsdelens verksamheter. Det är fortfarande
ovisst hur samhället kommer att påverkas långsiktigt. Därför krävs
också en beredskap som kan möta de behov som kan komma att
uppstå framöver.
Pandemin har satt välförtjänt ljus på arbetsvillkoren inom välfärden.
Andelen tim- och deltidsanställda inom äldreomsorgen liksom inom
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barnomsorgen måste minska. Sedan tidigare har indikatorer om
deltidsanställningar tagits bort av den grönblå styret, samt att staden
för ett år sedan sänkte målen om fasta anställningar. Något går på
tvärs med målen om att vara stadsdelen ska vara en attraktiv
arbetsgivare.
Feministiskt Initiativ anser att det är olyckligt när invånare vräks
från sina bostäder och det är oacceptabelt när vräkningar genomförs
då det berör barn då barn, enligt barnkonventionens 27:e artikel, har
rätt till skälig levnadsstandard vilket inkluderar bostad.
Årsmålet var att noll barn skulle vräkas i år och den blågröna
majoriteten misslyckades med att nå målet redan under första
Tertialrapport tiden vilket uppseendeväckande.
Som respons till det blågröna misslyckandet står det att
Förvaltningen kommer att intensifiera det uppsökande arbetet via
kontakt med de drabbade samt att samhällsvägledare och
stadsdelsmammor ger stöd innan avhysning sker.
Att denna intensifiering inte gjorts tidigare ser vi i Feministiskt
initiativ som ett resultat av den blågröna majoritetens politik där
man prioriterar skattesänkningar samt överskottsmål tidigt under
budgetåret framför att prioritera barnens rättigheter samt våra
invånares möjlighet till en trygg bostad.
Sjukfrånvaron i förvaltningens verksamheter har överstigit
prognosen för helår och årsmålet vilket är olyckligt men delvis
förståeligt då vi fortfarande befinner oss mitt i en pandemi. Det var
också förväntat att sjukfrånvaron inom socialtjänstens personal
skulle öka samt att extra personal skulle tillsättas. Det är dock ingen
nyhet att Socialtjänsten under ett flertal år har uttryckt att
socialsekreterare har en hög arbetsbelastning vilket också de olika
fackförbunden,som representerar många av Socialtjänstens
anställda, har gjort . Det är känt att den blågröna majoriteten
historiskt inte har varit prioriterat samverkan gentemot de olika
fackförbunden inom den offentliga verksamheten och därmed är det
sannolikt att anta att ett bättre samarbete med fackliga
representanter hade kunnat minska sjukdomen. Det är viktigt att den
grönblåa majoriteten ändrar inställning och strävar efter att ha god
samverkan med fackförbunden under pandemin men även efter för
att ha låga sjukdomstal i förvaltningen.
När det gäller ekonomiskt bistånd så ligger förvaltningen över
årsmålet i
”Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till
befolkningen” samt
”Andel kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd i förhållande till
samtliga vuxna kvinnor i befolkningen” vilket är anmärkningsvärt.
Vi i Feministiskt initiativ anser att det är viktigt att kvinnor kommer
in i sysselsättning och då är det viktigt att de som får ekonomiskt
bistånd får tillräckliga arbetsmarknadsinsatser.
Den blågröna majoriteten måste signalera att det är viktigt att
tillräckliga resurser används och att man inte ska prioritera
månadsvisa överskottsmål över invånarnas möjligheter till
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tillräckligt stöd. Man bör inte heller prioritera att premiera de chefer
som prioriterar överskottsmål framför invånares och anställdas
behov.
Det är påtagligt att barns tillgång till en meningsfull kultur och fritid
drabbas hårt under pandemin. När samhället väl nu börjar öppna
upp har vi en stor skuld till stadsdelens barn och unga. Här handlar
det om att förstärka det förebyggande arbetet som tillgången till
fritidsverksamhet. Sommarkolloverksamheten är en viktig
verksamhet för alla barn och unga ska få minnesvärda sommarlov,
tyvärr ser vi att de som främst borde nås av verksamheten inte gör
det.
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har ökat under
pandemins gång. Tertialrapporten belyser också att stadsdelens
föräldraskapstödjarverksamhet inte har haft möjlighet att arrangera
föräldragrupper i lika stor utsträckning som tidigare på grund av
pandemin - och hur bristen på stöd till föräldrar drabbar barnen
eftersom det innebär en ökad risk för utsatthet. Samtidigt har antalet
unga som söker sig till ungdomsmottagningen på grund av psykisk
ohälsa har ökat.
Återigen påminns vi om vikten av att socialtjänsten har goda
grundförutsättningar att bedriva ett kvalitetssäkert arbete för att ge
kvinnor och barn skydd och stöd, samt möta ett eventuellt ökat
skyddsbehov.
Det är positivt att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
fortsätter och att man påbörjat en kompetens kompetensutveckling
av medarbetare genom Nationellt centrum för kvinnofrid. När allt
fler unga söker hjälp mot det hedersrelaterade våldet är det viktigt
att rätt stöd finns att få. Vi vet att Rädda barnen ökade sitt stöd till
unga som lever i hedersrelaterat våld och förtryck genom att
tredubbla antalet öppna timmar i sin anonyma stödchatt. Men vi vet
att det också finns ett stort mörkertal, och att det speciellt talas allt
för sällan om unga pojkars utsatthet. Men faktum är att även pojkar
drabbas; både genom att man själv är utsatt för våld, eller att man
pressas till att utöva kontroll mot andra. Eller att man utsätts på
grund av sexuell läggning eller identitet. Därför vill Feministiskt
initiativ att Stockholm öppnar ett skyddat boende för pojkar som
måste fly undan hedersrelaterade våldet.
Förra året slog Stockholm rekord i antalet skjutningar, och 23
personer mördades i samband med vapenvåldet. Samtidigt talar den
grönblå majoriteten om ökad polisnärvaro och fler kameror, men
verkligheten är att det inte kommer lösa det oerhört farliga
utvecklingen. Det som krävs är ett förebyggande arbete som
fokuserar på sociala investeringar i skola och socialtjänst.
Feministiskt initiativ vill införa den metoden Sluta skjut, som haft
mycket bra resultat i Malmö, och som dessutom även införts i
Göteborg."
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§8
Projektrapport nr 2/2021 "Samverkan utskrivna patienter
från slutenvård" för yttrande
Yttrande gällande stadsrevisionens revisionsrapport Dnr RVK
2021/62
HV 2021/158

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på revisionsrapporten och överlämnar det
till stadsrevisionen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Region Stockholm och länets kommuner har ett gemensamt ansvar i
samverkan kring patienter/brukare som är i behov av såväl sjukhusvård som insatser inom äldreomsorgen. En granskning har
genomförts i syfte att bedöma om staden och Region Stockholm
samverkar i enlighet med Lag om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård (LUS) som trädde i kraft 1 januari 2018
och den regionala överenskommelse som sedan 1 januari 2020 finns
mellan Region Stockholm och länets kommuner. Granskningen
visar ett flertal väsentliga brister i samverkan mellan Region
Stockholm och länets kommuner kring utskrivningsklara patienter
från slutenvård. Samverkan sker endast i delar i enlighet med lag
och den regionala överenskommelsen. Bedömningen grundar sig
bland annat i att primärvården inte kallar samordnad individuell
planering (SIP) i den omfattning som överenskommits.
Revisionskontorets samlade bedömning är att nämnden samverkar
med regionen när så är möjligt. Det gör det svårt för
stadsdelsnämnden att ta ansvar för sin del av överenskommelsen,
vilket också påverkar brukaren.
Förvaltningen delar revisorernas uppfattning om att en god och
fungerande samverkan är en förutsättning för en trygg och säker
vård och omsorg. Patienten/brukaren ska inte behöva uppleva
otrygghet eller brister i vård och omsorg som en följd av att
ansvaret är fördelat på flera huvudmän.
Som en åtgärd av revisionens rekommendationer och
projektrapportens resultat kommer avdelningen för äldreomsorg
gemensamt ta fram en handlingsplan för att arbeta vidare med
revisionens rekommendationer utifrån identifierade utvecklings och
förbättringsområden.
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Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Lisa Carlsson med fler (S) och Mohibul Ezdani Khan (V) lämnade
ett särskilt uttalande:
"Vi tillstyrker ett godkännande av förvaltningens tjänsteutlåtande
och vill därutöver anföra följande.
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar i samverkan
kring patienter och brukare, som är i behov av såväl sjukhusvård
som insatser inom äldreomsorgen. Detta måste fungera oavsett hur
huvudmannaskapet är organiserat och oavsett rådande politisk
majoritet. Förhållandena regleras i Lag om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) från 2018-01-01
och en regional överenskommelse mellan Region Stockholm och
länets kommuner från 2020-01-01.
Denna samverkan har haft problem sedan länge. Av rapporten
framgår att betydande brister kvarstår, trots att en liknande
granskning genomfördes 2010. Alla patienter och brukare måste få
den samordnade individuella vårdplanering, som de har rätt till!
Stadsdelsförvaltningen måste också tillse att vårdplaneringen
förbättras då primärvården inte tagit sitt kallelseansvar. I rapporten
nämns också att i Hässelby-Vällingby behöver särskilt samverkan
mellan korttidsboenden i extern regi och slutenvård förstärkas.
Avvikelser i hanteringen måste rapporteras enligt gällande regler.
Förvaltningen bör regelbundet redovisa för nämnden hur det går
med förbättringen av rutinerna."
Ersättaryttranden:
Angelo Tapia (FI) instämde i (S) och (V):s särskilda uttalande.
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§9
Kvalitetsutmärkelse 2021
Anmälan av bidrag till Kvalitetsutmärkelse 2021
HV 2021/185

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I 2021 års Kvalitetsutmärkelse deltar tre enheter från HässelbyVällingby stadsdelsförvaltning. Deltagande verksamheter är
Trollboda-Smedshagen förskolor, Beställarenheten äldreomsorg,
Förebygg och behandling. Deltar gör också Eklövets gruppbostad,
Nytida AB.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Remisser
§ 10
Motion om ny form av praktiskt boendestöd för
ensamstående föräldrar
Remiss från kommunstyrelsen dnr 2021/97
HV 2021/142

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna Lisa Palm och Anna Rantala Bonnier, Feministiskt
initiativ (Fi) skriver i sin motion att Fi vill införa en ny form av
praktiskt boendestöd för ensamstående föräldrar. För den som är
ensam med många barn eller barn med stora behov av stöd och
samtidigt har en svår ekonomisk situation samt litet eller inget
nätverk, kan avsaknaden av stöd innebära en risk att barn inte får
det stöd eller den omsorg de behöver.

Förvaltningen håller med om att det för många ensamstående
föräldrar kan finnas stora utmaningar i vardagen. Speciellt för de
föräldrar som har behövt lämna en våldsam relation för att skydda
sig själv och sina barn. Förvaltningen anser att det är viktigt att
föräldrar ber om stöd då de anser att deras egen förmåga till att
tillgodose barnets behov inte är tillräcklig. Förvaltningens olika
verksamheter har tydliga regler för insatser och stöd som kan ges
till enskilda i mer eller mindre utsatta situationer.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Lisa Carlsson med fler (S) och Mohibul Ezdani Khan (V) lämnade
ett särskilt uttalande:
"Vi håller med förvaltningen om att det erbjuds en hel del bra stöd
till föräldrar och deras barn. Men vi menar att behovet är stort och
att den hjälp som finns att få inte täcker in det föräldrar som är i
behov av direkt praktiskt stöd. När detta inte kan tillgodoses får det
konsekvenser för barnen. Det föräldrastöd som förvaltningen lyfter
är oftast samtalsstöd och inte praktiskt. Det fokuserar på den
emotionella föräldraförmågan, inte praktiskt stöd i vardagen. En
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kontaktfamilj är bra för barnen, men inte heller det tillgodoser
mammas behov av stöd för att exempelvis hitta nytt nätverk eller
orientera sig i samhället. Därför menar vi att en ny form av praktisk
boendestöd behövs.
Socialsekreterare i verksamhet med erfarenhet menar att kvinnor
som lämnat våld och isolation har svårt att få det praktiska stöd som
de behöver för att överhuvudtaget orka bygga upp ett nytt liv. Och
detta drabbar i allra högsta grad barnen, som redan har upplevt våld
och uppbrott. De har i många fall fått lämna skola och vänner och
det enda trygga sammanhang man haft, för att börja om på en ny
plats med en förälder som själv är i behov av stöd. Då är det oerhört
olyckligt att socialtjänsten inte har möjlighet att gå in med praktiskt
stöd för att hjälpa till i den nya vardagen. Det är tydligt att de
insatser som finns idag inte a¨r tillräckliga och Feministiskt Initiativ
vill med denna motion initiera en ny insats som ska kunna utformas
för att kunna erbjuda dessa ensamstående mammor det stöd som de
behöver för att kunna börja om."
Ersättaryttranden:
Angelo Tapia (FI) instämde i (S) och (V):s särskilda uttalande.
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§ 11
Strategi för främjande av psykisk hälsa och
välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa
2022-2030
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/473
HV 2021/263

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick i Region Stockholms budget
för 2019-2021 uppdrag att ta fram en strategi för främjande av
psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa. Förvaltningen
anser att Region Stockholms målbild och strategins två
huvudinriktningar är bra men att samverkan och samhandling med
kommunens socialtjänst och äldreomsorg är av största vikt för att
uppnå målet med en psykisk hälsa och ett psykiskt välbefinnande
under hela livsförloppet.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 12
Remissvar av Delbetänkandet En stärkt
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU
2021:19)
Svar på remiss från Kommunstyrelsen diarienummer KS
2021/567
HV 2021/307

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att remissen
besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen blivit
ombedd att yttra sig avseende den av kommunstyrelsen mottagna
remissen Delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälsooch sjukvården (SOU 2021:19).

I delbetänkandet redovisas de aspekter som berör
försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Delbetänkandet omfattar hälso- och sjukvårdens försörjning av
läkemedel och sjukvårdsmateriel i vardagen, vid allvarliga
händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap och krig, samt förslag
på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av
händelser långsiktigt bör utvecklas.

Förvaltningen har valt att lyfta vissa delar av utredningen samt ett
antal förslag som utredningen har presenterat i betänkandet.

• Tillgång till sjukvårdsprodukter är nödvändigt för att kunna
bedriva vård
• Försörjningsberedskap
• Förslag om lagerhållning för en stärkt beredskap
• Behov av beredskap för tillverkning, distribution och
omfördelning av sjukvårdsprodukter
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• Beredskapslager
• Jodtabletter inom kärnenergiberedskapen
• Samarbete med andra nordiska länder

Förvaltningen delar uppfattningen att det är viktigt att i hälso- och
sjukvårdslagen införs krav på kommuner och regioner att ha utökad
lagerhållning av i stort sett alla kategorier av sjukvårdsprodukter
och också behov av en ny lag om lagerhållningsskyldighet.

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget att Läkemedelsverket får i
uppdrag att genomföra omvärldsbevakning för att i ett tidigt skede
kunna identifiera händelser på den nationella och globala arenan
som riskerar påverka försörjningen av läkemedel och
medicintekniska produkter i Sverige.

Förvaltningen har synpunkter på utredningens förslag om att
allmänheten behöver ha en bättre försörjningsberedskap i hemmet
och hämta ut läkemedel i god tid innan de tar slut.

Förvaltningen instämmer att en nationell funktion för inköp av
sjukvårdsprodukter bör skapas.

Förvaltningen ställer sig positiv till de förslag som framgå av
remissen Delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälsooch sjukvården (SOU 2021:19).

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att lämna
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Anmälningar och rapporter
§ 13
Patientsäkerhetsberättelser 2020
HV 2021/186

Beslut
Hässelby-vällingby stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av
patientsäkerhetsberättelser och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Patientsäkerhetslagen 2010:659 har ansvarig vårdgivare
skyldighet att varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsberättelsen innehåller hur patientsäkerhetsarbetet
har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som
uppnåtts.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Lisa Carlsson med fler (S) och Mohibul Ezdani Khan (V) lämnade
ett särskilt uttalande:
"Särskilt uttalande om patientsäkerheten på våra äldreboenden
1. Under den pågående pandemin har det uppmärksammats att
många äldre smittats och avlidit av Covid-19. Men
stadsdelsnämnden har inte fått någon detaljerad redogörelse från
förvaltningen om hur pandemin slagit på stadsdelens äldreboenden
eller på de privata äldreboenden, där många av våra äldre placeras.
Stadsdelsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) och pågående utvärderingar av pandemin visar att det på
många håll saknats skyddsutrustning, personal har gått mellan sjuka
och friska personer på äldreboenden och fört in smittan dit.
Timanställd personal och otillräcklig personalutbildning har
ytterligare bidragit till smittspridningen. Under det gångna året
borde förvaltningen ha informerat nämnden om hur många, som
smittats och hur många som avlidit i Covid-19 på nämndens egna
äldreboenden och på berörda privata boenden i vårt område. Detta
har inte förekommit. Därigenom har nämnden inte kunnat sköta sitt
uppdrag som ansvarig vårdgivare. Det har hänvisats till
sekretessregler, men sekretessen mot utomstående aktörer, t. ex.
journalister, är en annan sak. Förvaltningen kan inte
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sekretessbelägga uppgifter till nämnden, som är ansvarig
vårdgivare! Här har förvaltningen vantolkat gällande lagstiftning!
2. I de föreliggande patientsäkerhetsberättelserna framskymtar vissa
uppgifter om pandemins effekter. Sammanträden med kvalitetsråd
och utbildningsinsatser har blivit inställda. Det framgår att
tillgången till skyddsutrustning har varit bristfällig. Det sägs att
smitta kan ha kommit in via personal. På något ställe har kohortvård
förekommit. Det är oklart hur stor del av personalen, som varit
timanställd. På ett ställe nämns att den regelbundna rapporteringen
av infektioner till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan inte har
fungerat under 2020. På ett annat ställe nämns att det förekommit
många fallskador, vilket måste åtgärdas. En rapportör nämner att
det inte har funnits någon enhetlig struktur för regelbunden
sammanställning och analys av resultaten av klagomål och
synpunkter.
En stor del av texten upptas av en redovisning av vad som ska
rapporteras enligt gällande regler och av vilka instrument, som har
använts för att bedöma kvaliteten i verksamheten – detta upprepas
på olika sätt i alla redovisningarna.
3. Förvaltningen bör styra denna rapportering bättre! En gemensam
ram bör utvecklas med redovisning av gällande regler, aktuella
bestämmelser och utvärderings-instrument. Den ska alla använda
vid rapporteringen och där ska uppgifterna föras in mera kortfattat
under respektive rubrik, så att resultaten blir jämförbara!
Då dessa redovisningar är av intresse för alla, som är intresserade av
äldreomsorgen, kanske särskilt för dem som står i begrepp att söka
en plats på ett äldreboende, bör förvaltningen verka för att dessa
rapporteringsmallar används i hela staden för såväl kommunala som
privata äldreboenden."
Ersättaryttranden:
Angelo Tapia (FI) instämde i (S) och (V):s särskilda uttalande.
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§ 14
Hälsoskyddstillsyn på skolor och förskolor, rapport från
Miljö och hälsoskyddsnämnden
Årsrapport 2020
HV 2021/233

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd lägger rapporten till
handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Riktad tillsyn är ett verktyg för att uppnå en sund miljö i alla skolor
och förskolor, både inomhus och utomhus inom Stockholms stad.
Tillsynen bedrivs på olika sätt, antingen som löpande tillsyn eller i
projektform. Den löpande tillsynen sker genom återkommande
inspektioner för att kontrollera kända problemområden. Fokus för
denna tillsyn är ventilation, installationsbuller, skadliga kemikalier
samt hygien och städning eftersom det är dessa delar som oftast
brister. Förvaltningen kontrollerar även anmärkningar som erhållits
vid föregående inspektion.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 15
Anmälan av protokoll från pensionärsrådet 2021-05-17
HV 2021/282

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 16
Anmälan av protkoll från funktionshindersrådet 2021-0517
HV 2021/283

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 17
Anmälan av delegationsbeslut
HV 2021/1

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd anmäler delegationsbeslut från
2021-03-18 till 2021-04-27.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut från 2021-03-18 till 2021-04-27.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 18
Anmälan av ärendelista för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
Anmälan av inkomna ärenden, registrerade under
tidsperioden 2021-03-22 till 2021-04-28
HV 2021/2

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd anmäler ärendelistan avseende
tidsperioden 2021-03-22 till 2021-04-28.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av inkomna ärenden, registrerade under tidsperioden
2021-03-22 till 2021-04-28.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 19
Ej verkställa beslut kvartal 1, 2021.
HV 2021/272

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av förvaltningens
rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 och lägger den
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
och insatser enligt 9 § LSS inte har verkställts tre månader efter
beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och
inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering till IVO sker
kvartalsvis under året.
Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills
beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning. Nämnden
bör omedelbart rapportera när ett beslut har verkställts eller
avslutats. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig
tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift
hos förvaltningsrätten.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 20
Utanordnare för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
HV 2021/423

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd utser, vid sidan av
stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson, Serviceförvaltningens
förvaltningschef Charlotte Goliath till utanordnare för utbetalning
av pengar på stadsdelsnämndens vägnar.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att stadsdelsdirektör
Susanna Halldin Olsson äger rätt att utse ett lämpligt antal
ställföreträdare som utanordnare.
3. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd ska utse utanordnare med rätt att på nämndens vägnar
begära om utbetalning av pengar (betalningsbekräfta).

Enligt kommunfullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning
(Kommunal författningssamling 2014:01, 3 kap 5 §) ska varje
nämnd utse utanordnare (kassaförvaltare) med befogenhet att på
nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. Nämnden ska ge
denna befogenhet till stadsdelsdirektören och till förvaltningschefen
vid serviceförvaltningen. Stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson
är i beslut från 2020-03-05 utsedd som utanordnare, firmatecknare
och fullmaktsgivare. Detta beslut består. Serviceförvaltningen har
ny förvaltningschef Charlotte Goliath. Förvaltningen föreslår därför
att nämnden också utser förvaltningschef Charlotte Goliath till
utanordnare för utbetalning av pengar på nämndens vägnar.

Utanordnaren ska, enligt samma regel som ovan, utse ett lämpligt
antal ställföreträdare med samma befogenhet som utanordnaren. I
detta beslut föreslås Susanna Halldin Olsson äga rätt att utse ett
lämpligt antal ställföreträdare som utanordnare.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 21
Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
En skrivelse från (S) (V) och (FI) avseende kulturskolan och
ekonomisk utsatthet lämnades till förvaltningen för beredning.
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§ 22
Förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Susanna Halldin Olsson lämnar följande information:
 Aida Rizvic är ny avdelningschef för barn och unga sedan
2021-05-10.
 Det är ett fortsatt ansträngt läge i många verksamheter med
anledning av pandemin, trots att smittan minskat med runt
40 % den senaste veckan i Stockholmsområdet.
 Den lägesrapport som stadsdelsnämnden fått varje vecka
med anledning av pandemin kommer från midsommar att
skickas ut varannan vecka.
 Sommartorg "Håll snyggt och tryggt" är en satsning
som kommer att genomföras på Vällingby torg och i Vinsta.
Det är feriearbetare tillsammans med företagare som ska
hålla just snyggt och tryggt.
 Stockholmsmentor har uppstartsmöte denna dag. Målet var
att 20 så kallade språkmentorer skulle anmäla sig i projektet
som är ett digitalt språkmentorprogram i HässelbyVällingby. Vid uppstart idag deltar så många som 35
mentorer. Bland dessa mentorer finns politiker, medaretare
på stadsdelsförvaltningen, medarbetare på Jobbtorg
Vällingby men framför allt civilsamhället.
Stockholmsmentor är en del av Integrationspakten där
staden och näringslivet tillsammans skapar möjligheter för
fler stockholmare att etablera sig på arbetsmarknaden och
samtidigt möta näringslivets efterfrågan på arbetskraft.
Hässelby-Vällingbys satsning är ett samarbete mellan
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Jobbtorg
Vällingby och Stockholmsmentor.
 Utvärdering av stadsdelsförvaltningens pandemihantering,
hittills, har skett. Den har bland annat resulterat i att belysa
ett antal förbättringsområden. Krisledningsplanen är ett
sådant förbättringsområde. Nästa vecka kommer
förvaltningsledningen, säkerhetsstrateg och ett antal fler
personer att genomföra en krisövning som ett led i detta
förbättringsarbete. Säkerhetsstrateg leder övningen.
Medarbetare från säkerhet på SLK (stadsledningskontoret)
kommer att observera under krisövningen.
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§ 23
Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Mötet avslutas kl 19.00.

Protokoll nr 6/2021
Sida 38 (38)
2021-05-27

Digitala signaturer
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
Namn
BO ANDERS,ARKELSTEN
JESSICA,LARSSON

Datum
2021-06-01
2021-06-01

