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§1
Mötets öppnande
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten (M) öppnar dagens sammanträde.
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§2
Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen godkänns med tillägg av skrivelse från (L) om
hemlöshet. Skrivelsen tas upp under punkt 22.
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§3
Utseende av justerare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten (M) och ledamot Norma Aranda de
Gutierrez (S) kommer att justera dagens protokoll 2021-06-16 kl
12.00
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Kvällens tema: Äldreomsorg
§4
Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Ordförande redogjorde för inkomna frågor om skateramp och
cykelpark.
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Medborgarförslag
§5
Medborgarförslag förbättringar i Hässelby gård
HV 2020/739

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar
medborgarförslaget till trafiknämnden för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om förbättringar
inom Hässelby gård. Skribenten anser att stadsdelen behöver mer
belysning för att motverka känslan av otrygghet under kvällstid.
Vidare behövs det fler skräpkorgar för att minska nedskräpningen
och förbättra stadsmiljön. Därutöver anser skribenten att det behövs
fler parklekar och ett större utrymme där ungdomar kan vistas. Med
anledning av inkomna synpunkter har förvaltningen för avsikt
att se över behovet av ytterligare belysning och skräpkorgar på
parkmark inom Hässelby gård.
I övrigt har förvaltningens ansvariga enhet meddelat att det finns en
omfattande verksamhet för barn och unga inom stadsdelen. I
Hässelby gård finns Lyktans fritidsgård där ungdomar kan vistas.
Verksamheten har samarbete med kulturskolan, två pedagoger
arbetar tillsammans med fritidsledare för att väcka ungdomars
intresse för kultur. Vidare arbetar verksamheten dagligen i
Hässelbygårdsskolan tillsammans med skolpersonal för att lära
känna unga och bredda målgruppen. Det finns också ett samarbete
med flera föreningar som ungdomarna besöker. Under lov och
sommar anpassas verksamheten och personal möter upp unga i
Hässelby gård på skolgården eller där de vistas och ordnar
aktiviteter utomhus. Med anledning av restriktionerna under
pandemin har en del verksamhet tyvärr haft stängt för ungdomar.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) lämnade följande särskilda
uttalande:
"Vi håller inte med förvaltningen att de satsningar som görs för barn
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och unga i stadsdelen är tillräckliga.
Fritidsverksamheter och parklekar är viktiga kompensatoriska
verksamheter som ska erbjuda barn och unga en meningsfull fritid
och stärka viktiga skyddsfaktorer, de ska arbeta nära andra
förebyggande verksamheter så som fältassistenter. Vänsterpartiet
vill därför satsa särskilt på parklekarna genom att ta fram en
långsiktig investeringsplan för att rusta och bygga fler parklekar. I
vår stadsdel har majoriteten valt att inte bemanna alla våra parklekar
med kompetent personal. Vi anser att parklekarna ska vara
bemannade och ha generösa öppettider även på helgerna, så att de
kan vara de trygga mötesplatser för barn och unga med närvarande
schyssta vuxna. Genom en kompetent bemanning kan
verksamheterna utvecklas och de kan i samverkan med barn och
unga såväl som föreningslivet skapa en meningsfull och aktiv fritid.
Fritidsgårdarna och parklekarna spelar viktiga roller i det
trygghetsskapande arbetet och de behöver fortsätta att utvecklas. Vi
anser att ett social och relationsbyggande trygghetsskapande arbete
är ett mycket effektivare och kvalitativt bättre sätt att skapa en trygg
och säker stadsdel än den borgliga majoritetens satsning på väktare
med några veckors utbildning. Alla barn och unga har rätt till en
meningsfull fritid oavsett funktionsförmåga, därför avsätter vi
särskilda medel för att förstärka fritidsverksamhet för barn och unga
med funktionsvariation."
Ersättaryttranden
Angelo Tapia (FI) instämde i (V):s särskilda uttalande
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§6
Medboragrförslag om feriearbete
HV 2021/268

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
yttrande över medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Invånaren föreslår i medborgarförslaget att ungdomar ska ges
feriejobb inom renhållning inom stadsdelsområdet då det nu är färre
feriejobb inom äldreomsorg, omsorgen om personer med
funktionsnedsättning och förskola. Invånaren menar att hela
Riddersvikstråket, på klipporna samt hela vägen fram till Kyrkhamn
belamras av avfall från människor som äter, grillar och dricker
under våren och fram till skolorna börjar. Området har blivit mycket
populärt och det lämnas mycket skräp. Invånaren skriver i
medborgarförslaget att även vid de gemensamma allmänna baden,
Kanaanbadet och Maltesholmsbadet, lämnas skräp och det blir ett
tråkigt inslag under sommarmånaderna. Kommunens egna
sopkorgar blir överfulla på en dag och fåglar tar ut skräp och
förvärrar situationen. Invånaren anser att sopkorgar och tunnor
skulle behöva tömmas två gånger per dag under sommarmånaderna.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsärenden
§7
Revisionsrapport år 2020
Rapport från stadsrevisionen
HV 2021/269

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
yttrande och överlämnar det till stadsrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsrevisionen i Stockholms stad granskar nämnders
ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt
kommunfullmäktiges uppdrag. Revisionen genomförs enligt
kommunallagen, andra tillämpliga lagar, reglementet för
stadsrevisionen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningar och bedömningar i den årliga revisionen har
genomförts inom verksamhet och ekonomi, intern kontroll och
räkenskaper.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Lisa Carlsson med fler (S) lämnade följande särskilda uttalande:
"Socialdemokraterna noterar att revisionsrapporten identifierar ett
antal brister vad gäller bland annat styrning, dokumentation,
uppföljning, kontroll samt dokumentation. Vi noterar också att den
trygghetsmätning man framhåller bygger på undersökningar som är
tre år gamla och har alltså inget nyare att redovisa. Det framgår
tydligt att vissa verksamhetsmål inte nås och att en del grupper har
varit särskilt utsatta under pandemin när det kommer till utbud och
service.
Socialdemokraterna förväntar sig att förvaltningen återkommer med
en handlingsplan för hur man arbetar med att åtgärda det som
revisorerna anmärker på och redovisar det till stadsdelsnämnden
inom snar framtid."
Özlem Körhan med fler (V) instämde i (S) särskilda uttalande.
Ersättaryttranden
Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
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"Det senaste året har påverkat alla delar av livet till följd av
pandemin, och stadsdelens verksamheter är inget undantag. Vi vill
därför rikta ett tack till alla inblandade i arbetet med
verksamheterna som bedrivs inom Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning. Mycket har gjorts för att anpassa sig till de
rådande omständigheterna – men tyvärr kan vi se i revisionen att det
finns en del brister samt att det i vissa instanser inte har gjorts
tillräckligt för att förhindra att vissa verksamhetsområden helt ställs
in – något som framförallt drabbar de som verkligen behöver stöd.
Det är givetvis oroande att exempelvis den daglig verksamhet inom
stöd och service till personer med funktionsnedsättning har varit
stängd eller haft mycket begränsad verksamhet under året. Eller att
man på grund av pandemin haft svårt att upprätthålla kontakt med
personer som vill lämna kriminalitet och personer som är utsatta för
våld i nära relation. Det måste finnas en struktur så att sådana
viktiga delar av stadsdelens arbete inte stannar helt. Framförallt
behöver det göra tydliga politiska prioriteringar som kan främja
arbetet framåt, trots rådande pandemi. "

Handlingar i ärendet
 477896 (Godkänd - R 1) Årsrapport 2020
 HV 2021/269-1 Hasselby Vallingby Arsrapport 2020
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§8
Månadsrapport maj
HV 2021/396

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
månadsuppföljning maj 2021.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 24,5
mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. De större överskotten
återfinns inom flykting med 19 mnkr som beror på ändrade
redovisningsrutiner gällande generalschablon. Därtill prognostiseras
ett överskott inom Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning om 10 mnkr samt ekonomiskt bistånd med 6
mnkr.
Underskottet om 15 mnkr återfinns hos utförarna inom
äldreomsorg. Förvaltningen har till och med maj kompenserats med
drygt 10 mnkr i sjuklönekompensation.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilda uttalanden:
Lisa Carlsson med fler (S) lämnade följande särskilda uttalande:
"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 pandemin.
Socialdemokraterna skulle gärna se att förvaltningen inventerar
andelen osäkra anställningar såsom timanställningar i äldrevården
och på förskolan, för att se vilka av dessa anställningar som skulle
kunna övergå till säkra tillsvidareanställningar. Särskilt när
förvaltningen redovisar överskott. Behovet av trygga anställningar
har funnits innan den rådande Corona-pandemin, behovet har dock
belysts och tydliggjorts under pandemin och kommer att finnas efter
den också. Det handlar om personalens välmående, medborgarnas
trygghet och därmed en välfungerande verksamhet för alla parter.
Överskott 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
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samhällsinformation till allmänheten, något som en del av överskott
eller riktade pengar 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 överskott högst
omotiverat. Pengar ska komma våra verksamheter och personal till
del, vi bor inte i en stadsdel som vi ska spara pengar på.
Socialdemokraterna vänder sig kraftigt mot att man drar in på
verksamhet, medarbetares arbetsmiljö och insatser samt service 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. Våra barn och unga har inte tillräckligt med ytor att
vara på under sin fritid. Att investera i trygga och bemannade
fritidsgårdar och parklekar är ett sätt att öka tryggheten och
förhindra kriminella gängs rekrytering av våra unga. Om fler barn
och unga har meningsfulla fritidsaktiviteter minskar dessutom
känslan av utanförskap och otrygghet.
Att viktiga insatser och investeringar uteblir bildar en dyster och
farlig utveckling för vår stadsdel. Stockholm kan bättre och
Hässelby-Vällingby förtjänar bättre än ett politiskt styre som både
saknar ambitioner, medel och vilja."
Özlem Körhan med fler (V) instämde i (S) särskilda uttalande.
Ersättaryttranden
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Angelo Tapia (FI) instämde i (S) särskilda uttalande.
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§9
Revidering av delegationsordning för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
HV 2021/359

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner revidering av
delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att nuvarande delegationsordning, som
reviderades av stadsdelsnämnden senast 2021-03-11, kompletteras
och ändras under ett antal punkter inom ärendegrupperna allmänt,
personal, ekonomi, socialpsykiatri, funktionsnedsättning och
äldreomsorg. Förvaltningen reviderar nummerordning och andra
redaktionella ändringar efter fastställande i nämnden.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 10
Genomförandeärende Ny Framtidens förskola kv
Rödtoppan 7 Skogsnävegränd Vällingby 6 avdelningar
HV 2021/344

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förslag att uppföra en ny förskola med 6 avdelningar i kvarteret
Rödtoppan 7 till en hyresgenererande projektkostnad om 50,2 mnkr
och med en tillkommande hyra första året om 2,3 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott
om godkännande att uppföra en ny förskola med 6 avdelningar i
kvarteret Rödtoppan 7 till en hyresgenererande projektkostnad om
50,2 mnkr och med en tillkommande hyra första året om 2,3 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa
genomförande och teckna hyresavtal med Skolfastigheter i
Stockholm AB (SISAB) avseende förskolan efter godkännande av
kommunstyrelsens ekonomiutskott.
4. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd fattade 2018-04-12 ett
inriktningsbeslut om två förskolor med totalt 16 avdelningar (244
barn) i Kälvestaområdet i Vällingby (d-nr 2.6-161-2019). Dagens
befolkningsprognos visar ett lägre platsbehov, därför omfattar
genomförandebeslutet endast en förskola 2.0 med 6 avdelningar
(108 barn). Den nya förskolan skall dels ta emot paviljongförskolan
Juvelens 4 avdelningar, dels skall 2 avdelningar möta
förskoleplatsbehovet som den planerade bostadsbyggnationen längs
Björnmossevägen kommer att medföra. Stadsdelsnämnden föreslås
godkänna att nybyggnationsprojektet för en hyresgenererande
kostnad på 50,2 mnkr genomförs. Årshyran år 1 beräknas till 2,3
mnkr med avdragen hyresrabatt. Kostnad/barn år 1 blir 24 340 kr.
Inflyttning beräknas kunna ske under andra kvartalet 2023.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 481212 (Godkänd - R 2) Genomförandebeslut Ny förskola 6
avd kv Rödtoppan 7
 478255 Gestaltning förskola kv Rödtoppan 7
 478251 Karta ny förskola kv Rödtoppan 7
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§ 11
Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i
kommunala förskolor i Stockholms stad.
HV 2021/343

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner Riktlinjer för
mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala förskolor i
Stockholms stad.
2. Beslutet justeras omedelbart
Sammanfattning av ärendet
Den stadsövergripande strategin för god, hälsosam och klimatsmart
mat för bättre folkhälsa och minskad miljö- och klimatpåverkan är
utgångspunkt i riktlinjerna. Riktlinjerna syftar till att säkerställa att
måltidsverksamheten i stadens kommunala förskolor har en
likvärdig kvalitet. Riktlinjerna ska även tydliggöra sambandet
mellan måltidsverksamhet, fysisk aktivitet och hälsa. Måltiderna
ska vara en del av utbildningen och bidra till att uppnå målet att
barnen får kunskaper och förståelse för den egna livsstilens
betydelse för hälsan. Riktlinjernas inriktning ska prägla all förtäring
som förskolan tillhandahåller.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Lisa Carlsson med fler lämnade följande särskilda uttalande:
"Socialdemokraterna välkomnar rapporten och vill betona att vi
uppskattar variationsmöjligheten i förslaget, särskilt när det kommer
till måltiderna och maten som ska serveras våra barn. Det är viktigt
att maten är näringsrik och att råvarorna håller god kvalitet. Det är
också viktigt att barn får ta del av en varierad matsedel.
Man kan inte förutsätta att alla barn får ta del av en näringsrik och
varierad mat i hemmet och för en del barn så är förskolan/ skolan
den plats där de äter sig mätta och får den näring som deras kroppar
behöver.
Därför välkomnar vi också att det inte styrs fullt ut vad barn ska äta
utan att det finns möjlighet till variation utifrån ett hållbart
perspektiv, vilket är viktigt. Socialdemokraterna vill också framföra
vikten av att måltiderna anpassas efter de som ska äta den, det vill
säga barn och vill betona att mat som våra små tycker om även
bidrar till ett mindre matsvinn."
Özlem Körhan med fler (V) anslöt sig till (S) särskilda uttalande.
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Ersättaryttranden
Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
"Om jag hade haft rösträtt hade jag föreslagit följande
1. Att godkänna riktlinjerna för mat, måltider och fysisk aktivitet i
kommunala förskolor i Stockholms stad
2. Att därutöver anföra
Vi välkomnar att de nya riktlinjerna pekar ut att konsumtionen av
kött och charkprodukter ska minska. Men för att möta de växande
klimatförändringar behövs en progressiv och aktiv klimat- och
miljöpolitik. Stockholm ska vara ett föredöme i världen när det
gäller att ställa om samhället i en hållbar riktning. HässelbyVällingby har möjlighet att vara ledande i det arbetet för att minska
stadens klimatpåverkan och anta en vegonorm.
En sådan norm skulle vara ett steg i rätt riktning för att minska våra
egna verksamheters klimatpåverkan och också minska
köttkonsumtionen. Enligt stadens miljöprogram ska staden öka sitt
utbud av vegetariska livsmedel för att minska koldioxidutsläppen
och en vegonorm skulle vara det effektivaste för att minska
koldioxidutsläppen.
Det skulle också påbörja en viktig process där små barn redan från
tidig ålder, får lägga grunden för hållbara matvanor. Något som
också viktigt ur ett hälsoperspektiv."

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Remisser
§ 12
Detaljplan Riddersvik
ÄRENDET UTGÅR

Protokoll nr 7/2021
Sida 20 (38)
2021-06-10

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 7/2021
Sida 21 (38)
2021-06-10

§ 13
Remiss av Krav för bilar i upphandling av
transporttjänster i Stockholms stad, KS 2021/436
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/436
HV 2021/262

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Miljöförvaltningen föreslår att staden antar nya krav för fordon som
gäller i upphandlingar som innefattar transporter. Dessa
upphandlingskrav ska ersätta Stockholms stads tidigare
miljöbilsdefinition.
Sammanfattningsvis och något förenklat, innebär nivåerna:
 Spjutspets - elbilar och bränslecellsbilar.
 Avancerad – etanol-, gas- och laddhybridfordon.
 Bas - fordon godkända för HVO och snåla bensin- och
dieselfordon.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 478208 (Godkänd - R 1) Remiss av Krav för bilar i
upphandling av transporttjänster

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 7/2021
Sida 22 (38)
2021-06-10

§ 14
Remiss av Betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till
psykisk hälsa
SOU 2021:6
HV 2021/288

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
yttrande i tjänsteutlåtande och remissen besvaras med det.
Sammanfattning av ärendet
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har blivit ombedd att yttra sig
över betänkandet God och nära vård-Rätt stöd till psykisk hälsa.
Betänkandet lämnar förslag på att det ska synliggöras i
primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och
sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa.
I betänkandet föreslås en ändring i lydelsen av 13 a kapitel 1 §
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). I betänkandet föreskrivs att 13
a 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) första punkt ska ha
lydelsen
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att
tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov.
Tidigare lydelse enligt svensk författningssamling (SFS
2020:1043).
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att
tillgodose vanligt förekommande vårdbehov.
Vidare presenterar utredningen en modell och några ingående
begrepp för området psykisk hälsa som föreslås användas på
nationell nivå. Förslaget bedöms som relevant och kan synliggöra
primärvårdens uppdrag. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är
positiv till betänkandets förslag till beslut.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 481222 (Godkänd - R 2) Svar på remiss God och nära vårdRätt stöd till psykisk hälsa
 HV 2021/288-1 Följebrev Betänkandet God och nära vård Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6), KS 2021/549
 HV 2021/288-1.1 Betänkandet God och nära vård - Rätt stöd
till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
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Anmälningar och rapporter
§ 15
Revisionsberättelse för år 2020
HV 2021/353

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av revisionsberättelsen
för år 2020 och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsrevisionen granskar, på kommunfullmäktiges uppdrag, all
verksamhet som bedrivs av Stockholms stads nämnder i den
omfattning som följer av god revisionssed. Granskningen sker i
enlighet med kommunallagen och lag om kommunal bokföring och
redovisning och annan speciallagstiftning samt enligt stadens
revisionsreglemente. Den årliga granskningen ligger till grund för
revisorernas prövning av ansvar och uttalanden om nämnders
ansvarsfrihet.
Stadsrevisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för Hässelby -Vällingby stadsdelsnämnd och dess
enskilda ledamöter.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 477147 (Godkänd - R 1) Revisionsberättelse för år 2020
 HV 2021/353-1 Hasselby Vallingby Revisionsberattelse
2020
 HV 2021/353-3 Stadsrevisionens-Årsredogo¨relse-2020
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§ 16
Förskolerapport 2020
HV 2021/342

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd lägger förskolerapporten
"Förskola i Stockholms stad 2020" till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett utbildningsnämnden i uppdrag att
årligen utarbeta en stadsövergripande rapport för
verksamhetsområdet förskola inklusive en analys av utvecklingen
inom området. Rapporten spänner över ett antal områden som
belyser utvecklingen i förskolan inom Stockholms stad.
Utgångspunkten är i huvudsak de utvecklingsområden som
identifierades i 2019 års rapport. Inom flera områden finns mer
underlag och större kunskap än tidigare år, vilket gör att årets
rapport är mer omfattande. Till exempel finns ett mer utförligt och
nyanserat underlag inom området barns språkutveckling och
personalens språkliga kompetens. Sedan 2019 års rapport syns en
utveckling inom flera områden. Till exempel genomför samtliga
stadsdelsförvaltningar flera insatser för att förbättra
arbetssituationen för förskollärare och barnskötare i de kommunala
förskolorna. Även om inskrivningsgraden fortsatt är lägre i
socioekonomiskt ogynnsamma områden visar
utbildningsförvaltningens uppföljningar att stadsdelsförvaltningarna
arbetar mer systematiskt för att öka inskrivningsgraden. Samtidigt
finns fler utvecklingsbehov. Barns rätt till undervisning av
legitimerade förskollärare behöver stärkas genom ökad
förskolärartäthet i de kommunala förskolorna. Rapporten visar
också att det finns behov av att ta fram bättre underlag för att kunna
jämföra kommunala och fristående förskolor och därigenom
bedöma likvärdighet och kvalitet oavsett huvudman i staden.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Lisa Carlsson med fler (S) lämnade följande särskilda uttalande:
"För att de förtroendevalda i de ansvariga nämnderna ska kunna
leda verksamheten krävs att det utarbetas utvärderingar med
jämförelser mellan olika stadsdelar, kommuner, huvudmän och hela
riket. Förskolerapporten är ett sådant dokument. Det är en bra
början, men fler jämförelser i tabeller och diagram bör ingå i
kommande förskolerapporter. Det är nödvändigt att nyckeltal och
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indikatorer för att mäta kvaliteten utvecklas av bl. a. Sveriges
Kommuner och Regioner.
Liknande utvärderingar och rapporter måste tas fram för andra
verksamhetsområden. Det är Äldrenämndens ansvar att utarbeta en
sådan rapport om äldreomsorgen och hemtjänsten med jämförelser
mellan stadsdelar, kommuner och huvudmän gällande kvalitet, antal
timanställda, personalutbildning etc. Arbetet måste utvecklas för att
stadsdelsnämnderna ska kunna fylla sin uppgift!"
Özlem Körhan med fler (V) instämde i (S) särskilda uttalande.
Ersättaryttranden
Angelo Tapia lämnade följande ersättaryttrande:
"Vi vill tacka för en viktig rapport som belyser de olika
utvecklingsområden som Stockholm stads förskolor har - och
framförallt vilka åtgärder som måste prioriteras för att öka
kvaliteten för alla barn som går i stadens förskolor. Vi vill också slå
ett slag för all förskolepersonal som gör ett fantastiskt jobb för att
ge alla barn en bra start i livet. Och det vill vi att de ska kunna
fortsätta göra - långsiktigt och hållbart. Precis som rapporten går in
på påverkas personalens möjlighet till att göra sitt jobb på bästa sätt
beroende på allt ifrån barngruppernas storlek, tillgänglig
personalstyrka, arbetsvillkor och möjligheterna till
kompetensutveckling.
Liksom många andra kvinnodominerade yrkesgrupper lider
barnomsorgen av dåliga arbetsvillkor och hård press. I Stockholm
har det grönblåa styret belagt förskolan med besparingskrav flera
gånger om. Det slår hårt både mot barn och personal.
Förskolan är välfärdens grundbult. Pandemin har påmint oss om
vilka som är våra samhällskritiska yrken. Bland dem finns
förskolepersonalen. Det är tack vare deras insats som de minsta
barnen, trots rådande pandemi, kunnat bibehålla en någorlunda
normal vardag.
Som arbetsgivare är kommunens politiker ytterst ansvariga för att
säkerställa en god arbetsmiljö. Det som förskolorna och dess
personal behöver är inte besparingar. Istället behövs ett lönelyft,
mindre barngrupper, och fortsatt slopad karensdag. Feministiskt
initiativ vill även att staden ska garantera att det finns gratis
arbetskläder till all förskolepersonal. Kläder som är anpassade för
alla säsonger, inomhus och utomhus. Det är också viktigt att det
finns tillgång till mensskydd vilket Feministiskt initiativ vill ha på
alla stadens arbetsplatser där behovet finns. Utöver att detta är
viktigt ur arbetsmiljöaspekt är det ett steg mot en mer jämställd
arbetsmarknad då vi vet att inom manligt dominerade yrken säkrar
arbetsgivarna inköp av arbetskläder och skyddskläder."
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§ 17
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2021-05-31
HV 2021/387

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd lägger protokollet från
pensionärsrådets sammanträde den 31 maj 2021 till handlingarna.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 18
Protokoll från funktionshindersrådets sammanträde
2021-05-31
HV 2021/388

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd lägger protokollet
från funktionshindersrådets sammanträde den 31 maj 2021 till
handlingarna.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 19
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
Under tidsperioden 2021-03-18 till 2021-05-10
HV 2021/1

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd anmäler tjänstemannabeslut
fattade på delegation 2021-03-18 till 2021-05-10.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 20
Anmälan av ärendlista för Hässelby-Vällingby
Avseende tidsperioden 2021-04 28 till 2021-05-14
HV 2021/2

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd anmäler ärendelistan avseende
tidsperioden 2021-04-28 till 2021-05-14.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 476954 Ärendelista 2021-04-28 till 2021-05-14
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§ 21
Skrivelse om lekvärdesfaktorer som verktyg för planering
av förskolegårdar med plats för barns lek.
Svar på skrivelse från Özlem Körhan, Mohibul Ezdani Khan,
Kajsa Hjortstam (V), dnr HV 2021/274.
HV 2021/274

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse som inlämnats av Özlem Körhan, Mohibul Ezdani Khan,
och Kajsa Hjortstam (V), föreslås att förvaltningen utarbetar ett
funktionsprogram om lekvärdesfaktorer som verktyg för planering
av förskolegårdar.

Det finns inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde en tradition av
att kunna erbjuda barnomsorg i fristående förskolebyggnader med
gårdar som främjar lek och lärande. Förvaltningens förskolor har
alla tillhörande gårdar där möjligheter till fysiska och sociala
aktiviteter erbjuds. Inför varje ny exploatering eller ombyggnation
av en förskola sker samverkan mellan förvaltningen och stadens
övriga berörda förvaltningar och bolag. När en förskola ska
uppföras deltar förvaltningen i planprocessens alla delar från det att
markanvisning sker till samrådsyttrande, granskning samt vid
framtagandet av systemhandlingar för gestaltning av förskolegårdar.

Förvaltningens bedömning är därför att det inte är aktuellt att ta
fram ett lokalt funktionsprogram, då förvaltningen i samverkan med
berörda fackförvaltningar och bolag följer styrande lagstiftning och
regelverk samt stadens riktlinjer kring utformandet av förskolornas
utomhusmiljöer.
Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Özlem Körhan med fler (V) lämnade följande särskilda uttalande:
"Vi tackar förvaltningen för svaret. Vi vill även anföra att vi inte
fullt ut delar förvaltningens bild av att det inom Hässelby-Vällingby
stadsdelsområde är en tradition att kunna erbjuda barnomsorg i
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fristående förskolebyggnader med gårdar som främjar lek och
lärande. Många av stadsdelens förskolor har gårdar där goda
möjligheter till fysiska och sociala aktiviteter erbjuds, men långt
ifrån alla.
Exempelvis Förskolan Ormen som visserligen för tillfället är
vilande, har inte en förskolegård som erbjuder goda möjligheter till
fysiska och sociala aktiviteter. Förskolan var i drift under ett flertal
år trots denna brist. Förvaltningens egen beskrivning av innergården
är som följer: "Vi har en liten gård i anslutning till förskolan, med
en sandlåda och klätterställning där vi samlas innan vi ger oss ut på
utflykter i närområdets olika parker och grönområden". Innergården
var väldigt liten och erbjöd inte en stimulerande och lustfylld miljö
för lek och lärande. Detta är ett exempel där förskolegården inte
håller måttet och där ett arbete med lekvärdesfaktorer kunna stärka
utemiljöns kvalitet.
Vi vill även lyfta behovet att stadsdelen arbetar strategiskt även mer
övergripande med frågan om barns utrymme i den växande staden.
Där en del är hur mycket mark som avsätts för förskolors gårdar
men även vilka åtgärder som behövs åtgärdas i närområden där de
befintliga förskolegårdarna är för små. Vi anser att finansieringen
av underhållet av för små gårdar ska ske på ett sätt som varken
drabbar den enskilda förskolans verksamhet eller stadsdelen.
Förvaltningen lyfter i fallet förskolan Ormen fram vikten av parker
och grönområden i närområdet, att de används som ett utökat
uterum. Nära Ormen ligger exempelvis parkleken Hässelängen. Den
parklekens lekutrustning skulle behöva anpassas bättre för att passa
målgruppen förskolebarn och det finns även ett behov av att rusta
lekplatsens kvalitet för att vara i gott skick för lek och lärande.
Det är problematiskt att majoriteten valt att stänga ner flera av
stadsdelens parklekar det innebär att det är svårt för barnen och
pedagogerna att nyttja dem. De bristande möjligheterna att uträtta
barnens omvårdnad och behov som toalettbesök och blöjbyten gör
det svårt att vistas där. Vänsterpartiet anser att det är hög tid att
rusta upp parklekarna och säkerställa att de är bemannade så att de
kan erbjuda en verksamhet och bidra till att skapa den meningsfulla
fritid som barn och unga i vår stadsdel behöver."
Ersättaryttranden
Angelo Tapia (FI) instämde i (V):s särskilda uttalande.
Handlingar i ärendet
 477916 (Godkänd - R 1) Skrivelse om lekvärdesfaktorer som
verktyg för planering av förskolegårdar med plats för barns
lek.
 HV 2021/274-1 Skrivelse om lekvärdesfaktorer som verktyg
för förskolegårdar med plats för barns lek
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§ 22
Övriga frågor och förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Skrivelse om hemlöshet från (L) tas emot och lämnas till
förvaltningen för beredning.
Förvaltningschef Susanna Halldin Olsson lämnar följande
information:
 Det har varit en tuff termin. Pandemin har gjort att
förvaltningen fått ställa om och anpassat verksamheterna.
Susanna är mycket stolt över medarbetarna som håller i och
håller ut.
 Vaccination är i full gång.
 Medarbetarna uppmanas att arbeta hemma, i den mån det är
möjligt, till den 15 september.
 Från midsommar kommer Susanna att maila ut aktuell
lägesbild (med anledning av pandemin) varannan vecka.
Lägesbilden har hittills mailats ut varje vecka.
 Susanna hälsar Johan Munthe Kaas välkommen. Han
kommer att jobba som kommunikatör i staben.
 Inom förskolan har det anställts en skolläkare. Hen finns att
tillgå för förskolans rektorer. I veckan har man genomfört ett
webbinarium tillsammans med smittskydd
Stockholm.Barnen i Hässelby gårds enhet har gjort en
utställning om Covid. Den finns just nu på
stadsdelsförvaltningen.
 Inom barn och unga rådet fortfarande en hög
arbetsbelastning. Det är svårt att rekrytera medarbetar såväl
som chefer.
 Inom äldreomsorg håller Hässelby hemtjänst till i
konferensdelen på förvaltningen. Detta då deras ordinarie
lokaler är under renovering.
 Inom vuxen (där feriejobben är placerade) arbetar man för
fullt med feriearbetarna. Så mycket som 850 platser erbjuds,
trots rådande pandemi. De senast tillkomna är Sommartorg
som kommer att hålla till i Vällingby centrum och i Vinsta.
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§ 23
Avveckling av parkleken Ripvidet, Blåeldsvägen 44,
Hässelby
HV 2021/493

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att en reviderad
parkleksverksamhet ska fortsätta i Ripvidet, med brukarmedverkan.
Sammanfattning av ärendet
Parkleken Ripvidet har inte varit bemannad sedan oktober 2019. En
teknisk statusrapport av Parkleken Ripvidet daterad den 13 maj
2021 visar att parkleksbyggnaden på Ripvidets parklek är i mycket
dåligt skick. Kostnaden för att renovera parkleken överstiger
kostnaden för att riva den och bygga en ny. Eftersom byggnadens
tekniska livslängd är uppnådd och fastighetskontoret planerar att
riva byggnaden kan förvaltningen inte bedriva verksamhet där och
avtalet har sagts upp.
Upprustning av lekparken Ripvidet har nyligen slutförts. Lekparken
Ripvidet kommer att finnas kvar.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-06-10, dnr HV 2021/439
Upplysning
Förvaltningen lämnar följande information:
Parkleksbyggnaden har nyttjanderättsförbud sedan 3 juni 2021.
Enligt fastighetskontorets utlåtande har byggnadens tekniska
livslängd uppnåtts och det är förenat med risk att använda den. I
avvaktan på att parkleksbyggnaden ska rivas anser
fastighetskontoret att man inte skall vistas, nyttja eller bedriva
verksamhet i den. Parkleken är obemannad. Förvaltningens
medarbetare har inte drivit någon verksamhet i parkleksbyggnaden
sedan 2019. Däremot har några dagmammor haft och har tillgång
till lokalen och använder den dagligen inom sin
omsorgsverksamhet. Även andra föräldrar och deras barn kan vistas
i lokalen när dagmammor är där.
Förslag till beslut
Ordföranden Bo Arkelsten med fler (M), Fatima Nur (L), Peter
Dannkvist (MP) och Carina Franke (KD) lade fram ett eget förslag
till beslut – se beslut ovan . I detta instämde Lisa Carlsson med
fler (S) och Annette Hargemark (SD).
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Propositionsordning
Nämnden beslutade enligt förslag från Moderaterna, Liberalerna,
Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och
Sverigedemokraterna.
Reservationer
Özlem Körhan med fler (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
"Förslag till beslut:
Att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att uppdra åt
fastighetskontoret att ersätta den uttjänta parkleksbyggnaden med
en ny
Att i väntan på detta säkra tillgången till toaletter och dricksvatten i
parkleken
Att undersöka möjligheten att i samarbete med det lokala
föreningslivet åter öppna och bemanna parkleken
Att därutöver utöver anföra
Parklekarna spelar en avgörande roll för att skapa en meningsfull
och trygg fritid för stadens barn och unga likväl som en mötesplats
för barn och föräldrar. Antalet parklekar i staden är det lägsta sedan
mätningarna började 2003, och tyvärr har vi sett att den
moderatledda majoriteten beslutat stänga ner flera parklekar i
Stockholm under de senaste åren. Detta ärende understryker med all
önskvärd tydlighet det besvärliga läge många parklekar befinner sig
i till följs av bristande underhåll och stora sparkrav som en
konsekvens av de senaste årens borgliga budgetar.
Fastighetskontoret uppger nu att det absoluta flertalet parklekar i
staden nått sin tekniska livslängd och skulle behöva ersättas.
Slutsatsen är för oss att det behövs mer, inte mindre medel för
stadens parklekar. Staden har det yttersta ansvaret och bör se efter
beståndet och verksamheten för att möjliggöra goda miljöer för lek
och utveckling i parklekar över hela vår stad.
Vänsterpartiet är mycket kritisk till majoritetens politik som år efter
år inneburit nedskärningar på stadsdelsnämndernas budget för
”Barn, kultur och fritid”. Vi anser att alla barn och ungdomar ska ha
tillgång till meningsfulla fritidsverksamheter på kvällar, helger och
lov med närvarande och trygga vuxna förebilder. Därför vill vi satsa
på att stärka och utveckla stadsdelens parklekar. Verksamheterna
ska ges möjlighet till tillräcklig bemanning och generösa öppettider,
samt att utveckla sitt verksamhetsinnehåll och erbjuda regelbunden
kompetensutveckling för personalen.
Vi vill lyfta fram den lösning som på vänsterpartiets lyckats rädda
Fagerlids parklek i Hökarängen. En parklek som var på vippen att
läggas ned på grund av neddragningarna i majoritetens
kommunfullmäktigebudget för Barn, kultur och fritid. Genom ett
avtal mellan fastighetskontoret och Hökarängens stadsdelråd har
man även hittat en möjlighet att upprusta parklekshuset. Detta
skulle kunna vara en lösning att utgå ifrån även i Hässelby.
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I väntan på att en ny byggnad och en långsiktig lösning är det av
största vikt att snarast säkra tillgången till toaletter och dricksvatten
i parkleken. Även denna sommar finns det anledning att tro att det
kommer vara ett större antal som stannar kvar i stadsdelen över
sommaren."
Ersättaryttranden
Angelo Tapia (FI) instämde i majoritetens förslag till beslut.
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