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§1
Mötet öppnas
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten öppnar dagens möte.
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§2
Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen godkänns med tillägg av en skrivelse från (V) om
indragna uppföljningar av barn under pandeminom. Skrivelsen tas
upp under punkt 17.
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§3
Tid för justering och utseende av justerare
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten och vice ordförande Lisa Carlsson
kommer att justera dagens protokoll 2021-12-20.
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§4
Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Bland annat följande frågor togs upp under allmänhetens
frågestund:
 Byggnation av nytt flerfamiljshus i Hässelby Strand.
 Sanering av odlingslotter i Riddersvik.
 Parkeringsplatser i Lövsta.
 Hur hanteras medborgarförslag som skickas vidare till annan
förvaltning? Fråga om uppföljning.
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§5
Verksamhetsplan för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd 2022
HV 2021/952

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (stadsdelsnämnden)
fastställer verksamhetsplan för år 2022 enligt förvaltningens förslag
och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter enligt bilaga.
3. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 209,8 mnkr
i omslutningsförändringar.
4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering om 2,5 mnkr avseende medel för
introduktionsförskola enligt bilaga 3 (drift).
5. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering om 6 mnkr avseende medel för aktivitetscentra
enligt bilaga 3 (drift).
6. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering om 0,6 mnkr avseende investeringsmedel för
trygghetsskapande åtgärder i Grimsta enligt bilaga 3 (investering)
7. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering om 1,3 mnkr avseende Sportotek enligt bilaga 3
(drift).
8. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering om 3,4 mnkr avseende investeringar i lekparker
enligt bilaga 3 (investering)
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) yrkade bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnade ett eget förslag
till beslut och yrkade bifall till detta.
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) lämnade ett eget förslag till
beslut och yrkade bifall till detta.
Ordförande ställde proposition på förslagen och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Reservationer
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"Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) reserverade sig mot
beslutet enligt nedan:
Förslag till beslut
- Att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan
2022
- Att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget
utifrån Socialdemokraternas reservation i kommunfullmäktige
- Att därutöver anföra:
Stockholm kan bättre.
Stockholm ska vara en stad för alla.
Stockholm är en stad av möjligheter. Här finns världsledande
utbildning och forskning. Här finns i grunden ett samhälle som
levererar rättssäkerhet, stabilitet, utbildning, natur, upplevelser och
en välfärd som ger alla stockholmare möjligheter att utvecklas.
Dessa goda möjligheter får dock inte skymma att utvecklingen i
Stockholm de senaste åren i många avseenden dessvärre gått åt fel
håll.
Stockholm behöver därför en nystart.
För inte så många år sedan skulle 2022 vara året då Stockholm blev
en miljonstad.
Nu präglas vår stad istället av utflyttning, ökad segregation och
ökande otrygghet. Stockholm har med utförsäljningar och uteblivna
nya hyresrätter med rimlig hyra alltmer blivit en stad bara för de
som har råd.
Med segregation, trångboddhet och ökande klyftor följer
kriminalitet och otrygghet. Att staden samtidigt minskat det
förebyggande arbetet, i form av exempelvis fältassistenter och
fritidsgårdar, visar att Stockholm under Moderaternas ledning inte
tagit tillräckligt ansvar för att förebygga kriminalitet och
brottslighet. Stockholm kan bättre än att passivt se på när
skjutningar och dödligt våld blir en vardag i alltför många delar av
vår stad.
När avgifterna till fritidsklubbarna höjts med 50 procent har
inskrivningsgraden sjunkit kraftigt. Fler barn har därmed förvisats
till gator och torg där kriminella gäng rekryterar allt yngre barn och
ungdomar. Det är bara ett av många felaktiga beslut de senaste åren.
Denna utveckling måste nu brytas.
Tryggheten måste öka och kriminaliteten pressas tillbaka.
Därför innebär Socialdemokraternas budgetförslag den största
satsningen som gjorts i staden för att stärka stadens förebyggande
arbete.
Förslaget bygger på insikten att polisen och rättskipningen ska
hejda brottsligheten samtidigt som staden behöver bära ett stort
ansvar för att, utifrån effektiva insatser, förebygga framtida
brottslighet. I det socialdemokratiska budgetförslaget reserveras 270
miljoner kronor mer än i det grönblåa budgetförslaget för
förebyggande arbete. 70 miljoner kronor av dessa avser skolan med
bland annat en massiv satsning på elevhälsan. 200 miljoner kronor
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reserveras för stadsdelsnämndernas förebyggande arbete. Dessa
medel ska användas till de insatser som professionen, utifrån
vetenskaplighet och beprövad erfarenhet, ser ger störst effekt.
I grunden måste trygghet byggas på att fler ser vägen till framgång
genom studier, arbete, eget boende, en stark välfärd, familjen och
ett samhälle präglat av tillit.
Pandemin har visat på värdet av ett starkt samhälle. Det gällde i det
akuta skedet av pandemin men det gäller lika mycket i återstarten
av Stockholm. Staden behöver därför, utöver ovan nämnda
trygghetssatsningar, höja ambitionerna för jobb, välfärd,
bostadsbyggande samt klimatpolitiken.
Stockholm behöver en skola som ger alla barn och unga
kunskapskapital istället för våldskapital. Därför måste de klyftor
som ökat de senaste åren nu vändas till en skola som höjer
kunskapsresultaten i alla delar av vår stad.
Stockholm behöver en politik som gör att arbetslösheten och
behovet av försörjningsstöd sjunker – inte tvärtom. Därför måste
resurser nu föras från ekonomiskt bistånd till aktiva jobbinsatser.
Stockholm behöver bygga hyresrätter med rimliga hyror – i stället
för att sälja ut dem. Därför behöver ambitionerna för
Stockholmshus nu öka, utförsäljningarna upphöra och planerandet
av Bromma parkstad inledas. Det måste byggas bostäder som folk
har råd att bo i och inte enbart till de som har en tjock plånbok. Det
behöver också byggas på ett ansvarsfullt sätt som bidrar till bra
värden i de olika områdena.
Stockholm behöver höjda ambitioner för klimatpolitiken – inte
passivt se på när högerpartier gör det billigare med fossila utsläpp.
Därför behöver staden öka klimatinvesteringarna, initiera kolsänkor
samt minska utsläppen från vägtrafik och byggande. Då kan vår
stad bli klimatpositiv till år 2035.
Stockholm behöver ge våra äldre trygghet. Det som hände under
pandemin får aldrig hända igen. Därför behöver
Coronakommissionens slutsatser om fler trygga anställningar, ökad
grundbemanning och ökad medicinsk kompetens bli verklighet.
Stockholm behöver vara en levande stad där människor möts och
utvecklas tillsammans. Därför ska nu resurser till kultur, idrott och
civila samhället ge fler möten och mer tillit.
Stockholm kan bättre. Därför behöver politiken för HässelbyVällingby stadsdelsnämnd utgå från högre ambitioner än de som
kommer till uttryck i den grönblåa majoriteten.
Socialdemokraterna vill att vi satsar på våra barn och unga. En
förskola som håller hög kvalitet är grunden inför den kommande
skolgången. Våra förskolor ska ge de bästa förutsättningarna där
varje barn får det stöd hen behöver för att utvecklas efter sin egen
förmåga. Det ska satsas på språk-, matematik, natur-, och
livskunskap inom våra förskolor, därför att vi vet att det bidrar till
barnets nyfikenhet och ger en god beredskap inför grundskolan.
Våra parklekar ska vara öppna och bemannade och erbjuda en
verksamhet av hög kvalitet. Våra parklekar ska välkomna våra barn

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 12/2021
Sida 10 (37)
2021-12-16

och unga och dess lokaler ska även kunna användas av
föreningslivet efter stängningstid.
Samma sak gäller våra fritidsgårdar som ska ha pedagogiskt
utbildad personal som erbjuder pedagogiska fritidsverksamheter dit
våra unga kan gå direkt efter skolan. Våra fritidsgårdar ska vara
trygga och öppna för alla våra unga och erbjuda meningsfulla
fritidsverksamheter. Det är ett viktigt led i att motverka utanförskap
och i stället erbjuda ett sammanhang där man är välkommen.
Våra äldre ska känna sig trygga med den personal som finns. Den
äldre som har hemtjänst eller bor på ett boende ska veta vilken
personal som finns och vilken personal som kommer hem. Det ska
vara tryggt och förutsägbart för den äldre och dess anhöriga. Vi ska
erbjuda en äldrevård av bästa kvalitet och den ska genomsyras av
trygghet för den äldre.
Vi behöver ta krafttag mot kriminaliteten som ökar. Fler poliser,
väktare, fältassistenter och trygghetskameror behövs. Samverkan
med polis, föreningsliv, skola, socialtjänst och civilsamhälle behövs
i det arbetet. En bra och trygg skolgång, tidiga stöd- och
hjälpinsatser samt en meningsfull fritid är av största vikt för att
motverka utanförskap och de kriminella gängens rekryteringar. Vi
behöver satsa på ett förebyggande arbete med trygghetsskapande
insatser och åtgärder.
Gator och torg ska vara trygga och rena och buskar och träd ska
hållas efter. Det ska vara en bra belysning längs gång- och
cykelvägar och fler bänkar bör finnas för den som behöver stanna
och vila en stund. Vi behöver utveckla våra områden och välkomna
både nya bostäder och nyetablerade företag i vår stadsdel. Dock ska
vi vara noga med att det byggs på ett sådant sätt att det berikar
stadsdelen och bidrar till goda värden bland våra medborgare, både
nya som befintliga. Natur- och rekreationsområden ska värnas
eftersom de både uppskattas, nyttjas och berikar våra medborgare.
Vi ska värna och erbjuda kulturverksamheter inom vår stadsdel till
alla åldrar. Kulturskolan, Kulturhuset Stadsteatern i Vällingby och
Folkets hus i både Vällingby och Hässelby är alla goda inspel i vår
stadsdel som vi ska vara rädda om. Föreningar som startas och som
vill erbjuda kultur bör stöttas. Sommar på torgen bör behållas och
utvecklas till samtliga lov och spridas över stadsdelen. Vidare bör
feriejobben dubblas och fortsatt erbjudas under samtliga lov som är
spridda över året.
Vår personal ska trivas oavsett verksamhet de arbetar inom och det
ska vara trygga anställningarna med schyssta villkor. Socialtjänsten
behöver stärkas med nya medarbetare och inte dyra konsulter som
kommer in under en period. Vi behöver vara en attraktiv arbetsplats
dit folk söker sig och vill vara kvar. Våra medarbetare ska känna
uppskattning och få kontinuerlig kompetensutveckling.
Friskvårdstimme ska kunna tas ut och garanteras inom
verksamhetens ram, det bidrar till en mindre sjukfrånvaro.
Vi beklagar att den grön-blåa majoriteten inte har några visioner
över huvud taget i sin verksamhetsplan inför 2022. Dock vill vi ge
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en eloge till att man ändå ser till att bibehålla de grundläggande
verksamheter som stadsdelen har ansvar att sköta, dock utan minsta
utveckling eller framtidsvisioner. Om det här är den borgerliga
majoritetens syn på vad Hässelby-Vällingby stadsdel och
medborgare förtjänar så ser vi fram emot att mötas under det valår
som stundar.
Vår stadsdel förtjänar bättre, mycket bättre än en vilje- och orklös,
trött borgerlig majoritet som fokuserar på att sälja ut och
privatiserar så mycket de hinner under sina år vid makten. Det går
traditionsenligt alltid före framtidsvisioner, satsningar och
investeringar.
Och det är och förblir den största politiska skiljelinjen mellan ett
Socialdemokratiskt styre och ett Moderatlett styre. HässelbyVällingby kan och förtjänar bättre."
Reservationer
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) reserverade sig mot beslutet
enligt nedan:
"Förslag till beslut
- att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan
2022
- att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget
utifrån Vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige
- att därutöver anföra:
Med Vänsterpartiets budgetförslag får stadsdelsnämnderna totalt
498,5 miljoner kronor (mnkr) mer än majoritetens budget för 2022.
Det är en budget för att stärka välfärden och ge stadsdelsnämnderna
långsiktigt stabila budgetramar istället för korta satsningar på
enskilda projekt. Under pandemin har stadsdelsnämndens
verksamheter påverkats mycket och många medarbetare har fått
ställa om sin verksamhet flera gånger om. De som arbetar i
välfärden ska inte behöva oroa sig för nedskärningar, för få kollegor
och orimliga effektiviseringskrav. De ska känna att de har
förutsättningar för att göra sitt jobb på bästa sätt. Vi i Vänsterpartiet
säger därför nej till majoritetens generella effektiviseringar i
välfärden. Att ställa krav på så kallade generella effektiviseringar är
inget annat än nedskärningar som leder till försämringar av
bemanning, arbetsmiljö och kvalitet i verksamheterna. Välfärdens
medarbetare behöver generösa resurser för ha förutsättningar att
arbeta utifrån professionens kunskap och metoder. Det råder inga
som helst tvivel om att välfärdsverksamheterna är underfinansierade
och vi ser nu att majoriteten ändå förväntar sig att verksamheterna
ska genomföras till en lägre kostnad utan en försämring av
kvaliteten.
Staden som arbetsgivare
Staden ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare som erbjuder
goda arbetsvillkor. Våra medarbetare ska ha stora möjligheter att
vidareutvecklas i sitt yrke och mötas av ett öppet och respektfullt
klimat. Vi vill att staden ska styras med en styrmodell som vägleds
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av tillit till välfärdsprofessionens kunskap och yrkesetik. Heltid och
fasta anställningar ska vara norm, där de timavlönades andel av den
arbetade tiden ska minimeras. Inte minst coronapandemin har visat
hur oerhört viktigt det är med hög bemanning och trygga
anställningar för att minimera smittspridningen i äldreomsorgen. Vi
vill att staden centralt ska ta initiativ till förhandlingar om
tecknandet av ett lokalt kollektivavtal för att säkra fasta
anställningar i äldreomsorgen. Därtill ska initiativ tas för att teckna
kollektivavtal som minimerar användandet av allmän
visstidsanställning och timavlönade i stadens verksamheter.
Liknande krav ska givetvis ställas på privata aktörer.
Stadsmiljö
Stockholm ska vara en stad där alla känner sig trygga och kan röra
sig fritt. De offentliga rummen så som parker och grönområden ska
vara välskötta och tillgängliga för alla. Stadsdelsnämnderna har ett
viktigt uppdrag i att ta hand om stora delar av stadens offentliga
rum och är många gånger de som har bäst lokalkännedom och
kunskap om vilka investeringar som behöver prioriteras. Vi avsätter
därför 59 mnkr för att utöka investeringarna i park- och gatumiljö
och ytterligare 54 mnkr i ökad budget för renhållning och
parkskötsel.
Förskola
Alla barn har rätt till en trygg och lugn förskolemiljö där de kan
utvecklas efter sina förutsättningar. För att det ska vara möjligt
behöver anställda inom barnomsorgen få stärkt kapacitet genom
ökade resurser och mindre barngrupper. Med Vänsterpartiets
budget, som har en schablonhöjning på 4 % till förskolorna, finns
utrymme att öka personaltätheten och därmed skapa utrymme för att
minska ned barngruppernas storlek. Vi satsar 109 mnkr mer i
budgeten än majoriteten, vilket bland annat går till att stärka
kompetensen på förskolorna för att öka andelen utbildade
pedagoger och att säkra en god personalkontinuitet. I en växande
stad måste barnen ges plats. Tillräckliga ytor för förskolegårdar ska
prioriteras i planeringen och riktlinjer för lekvärdesfaktorer tas fram
för att kompensera när och om friytan per barn är begränsad. I ett
tidigt skede i stadsplaneringen ska staden tillförsäkra att barns röster
blir hörda och planera för lek, rörelse och idrott. Vänsterpartiets
satsningar på förskolan i budgeten säkerställer att barnens bästa
prioriteras över besparingskrav och nyttomaximering.
Förebyggande verksamhet
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
staden. Vi vill att parklekarna ska vara bemannade och ha generösa
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öppettider även på helgerna. I vår budget finns det även särskilda
satsningar på att stärka fritidsgårdarna, medborgarkontoren och
lokal kulturverksamhet, vi vill också satsa på fler medborgarvärdar.
På fritidsgårdarna ska det finnas närvarande och trygga vuxna
förebilder som spelar en viktig roll i det trygghetsskapande arbetet
och som arbetar nära fältassistenter, skola och socialtjänst. 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.
Arbetsmarknad
Att kunna försörja sig och ha en meningsfull sysselsättning ska vara
en grundläggande självklarhet för alla som bor i Stockholm.
Vänsterpartiet vill att de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få
individuellt anpassat stöd och vägledning med möjlighet att
karriärväxla, utbilda sig eller få en praktikplats.
Långtidsarbetslösheten och diskrimineringen på arbetsmarknaden
kan endast lösas genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Den
blågröna majoritetens budget inskränker stadsdelsnämndernas
arbetsmarknadsverksamhet genom generella effektiviseringskrav
som försämrar arbetsmarknadsåtgärdernas tillgänglighet och
effektivitet. Med våra satsningar kan staden utveckla den
uppsökande verksamheten, förstärka jobbtorgen och intensifiera
arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Vi skapar fler
Stockholmsjobb och utökar antalet feriejobb med ytterligare 2 000
arbetstillfällen. Vänsterpartiets budget möjliggör ökad närvaro i
ytterstaden genom samverkan med civilsamhälle och det lokala
näringslivet, för att skapa förutsättningar för jobb, integration och
social hållbarhet för alla stockholmare.
Socialtjänst
Stadens myndighetsutövning ska vara rättssäker och likvärdig i alla
stadsdelar. Alla som har behov av sociala insatser och bistånd ska få
kvalitativt stöd av socialtjänsten. Vi ser dock att strukturella
utmaningar fortfarande präglar socialtjänstens verksamheter och i
takt med det fortsätter stadens sociala skuld att växa. Det är
bekymmersamt att socialtjänsten inte får tillräckliga resurser av
majoriteten att stödja de barn, funktionsnedsatta och
socioekonomiskt utsatta familjer som har behov av det. För att klara
av välfärdsuppdraget och möta invånarnas behov behöver
verksamheten stöttas upp med fler socialsekreterare och
biståndshandläggare. Vi prioriterar att förbättra arbetsmiljön för
anställda inom LSS, ekonomiskt bistånd och individ- och
familjeomsorg, bland annat genom ett utökat administrativt stöd och
en förstärkning av arbetet med handlingsplanen. Vänsterpartiet
stärker budgeten för insatser till unga med 45 mnkr som ger mer
medel för SIP-samordnare, sociala insatsgrupper, kvalificerade
kontaktpersoner samt förstärkning av ungdomsmottagningarna. Det
förebyggande arbetet gentemot unga lagöverträdare behöver utökas
och de sociala insatsgrupperna förstärkas. Vänsterpartiet anser att

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 12/2021
Sida 14 (37)
2021-12-16

det är av yttersta vikt att det inte avvaktas med att göra placeringar
av barn och ungdomar när behov finns eller att göra för tidiga
hemtagningar för att spara pengar. Vi vet att flera olika placeringar
är av ondo för de omhändertagna barnen och ungdomarna medan en
långsiktig placering oftast gynnar denne. Därför gör vi en satsning
på 35 mnkr för att säkerställa placeringar. Ett liv fritt från våld är en
grundläggande mänsklig rättighet. Programmet mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska tillämpas och vi
anser att stadsdelen ska stärka insatserna mot våld i nära relationer.
Äldreomsorg
Coronapandemin har tydligt visat behovet av stora satsningar på
äldreomsorgen. De anställda inom äldreomsorgen har gjort
fantastiska insatser under krisen, men utgångsläget med en splittrad
vård och omsorg med ett stort antal privata aktörer, många
tidsbegränsat anställda och brister i bemanningen var inte det bästa
utgångsläget för en kris. Vi behöver nu satsa rejält för att skapa den
bästa äldreomsorgen i landet. Det behövs fler fasta anställningar och
ökad bemanning och förstärkt läkarnärvaro på äldreboenden, liksom
bättre möjligheter för äldreomsorgschefer att utöva ett närvarande
ledarskap. Alla som arbetar inom äldreomsorgen behöver bättre
arbetsmiljö och särskilda insatser detta. Vi vill ha äldrekuratorer
som arbetar uppsökande och stödjande i varje stadsdelsområde och
att staden fortsätter att utveckla tryggt mottagande och
aktivitetscenter i hela staden. Stadsdelsnämndens
biståndsbedömning ska präglas av hög rättssäkerhet och vi har en
särskild satsning för att varje nämnd ska ha möjlighet att arbeta
aktivt med att tillämpa en generös biståndsbedömning."
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) reserverade sig mot beslutet enligt
nedan:
"Om jag hade haft rösträtt hade jag föreslagit:
1. Att avslå stadsdelsförvaltningens förslag till beslut.
2. Att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till
nämnden med en verksamhetsplan i överensstämmelse med vad
som anförs i detta ersättaryttrande samt Feministiskt initiativs
budget för Stockholms stad.
3. Därutöver anföra följande:
Med ett år kvar till valet kan vi konstatera att 2022 blir ytterligare
ett förlorat år för jämställdhet och jämlikhet i hela Stockholm, med
fortsatta nedskärningar i skolan, utförsäljningar av allmännyttan,
uteblivna satsningar på det förebyggande arbetet och på kvinnors
organisering. Feministiskt initiativ har en annan inriktning i
politiken, bortom den grönblå majoritetens skattesänkningar och
nedskärningspolitik.
De stora ekonomiska klyftorna som finns i Stockholm har
fördjupats till följd av corona-pandemin. Det finns stora skillnader
mellan människors livsvillkor och den ekonomiska ojämställdheten
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har ökat - och Hässelby-Vällingby stadsdel är inget undantag. Inte
heller har ohälsan bland kvinnor eller gängvåldet minskat under de
senaste åren. Tvärtom ser vi hur otryggheten har ökat.
Pandemin har också satt fokus på välfärdens betydelse i
allmänhet, och vikten av en bra äldreomsorg i synnerhet. Det är
både en fråga om trygghet för de äldre, och om arbetsmiljön för
personalen. Villkoren för anställda inom äldreomsorgen, varav den
absoluta majoriteten är kvinnor och många med utländsk bakgrund,
har försämrats under flera årtionden. En redan ohållbar och
stressfull situation som har förvärrats under pandemin. Feministiskt
initiativ vill satsa på personalkontinuiteten, ha reflektionstid på
schemat och fortsätta utveckla äldreomsorgen med goda
arbetsvillkor för personalen. Vi vill också se en äldreomsorg som
tar hänsyn till skillnader mellan olika grupper av äldre personer.
Kvinnor, hbtqi-personer, äldre som tillhör nationella minoriteter,
och äldre som migrerat från andra länder – ska alla ha lika rätt till
en värdig ålderdom. Medan styret haft som målbild sedan
maktskiftet att privatisera så mycket de kan av allmännyttan och
välfärden, vill vi säkra tillgången till trygga äldreboenden i
kommunal regi för att kunna garantera att rätt kompetens, bra
anställningsvillkor, och utveckling av lokalerna prioriteras.
Pandemin har satt fokus på vilka som är våra samhällskritiska
yrken och medan många helt ställt om till att arbeta på distans vet vi
att det också finns yrkesgrupper som inte har den möjligheten,
bland dem finns förskolepersonal. För att förenkla och förbättra
arbetsmiljön för förskolans personal vill vi att staden ska garantera
tillgången till arbetskläder, och framförallt skor. Vi vill också se att
frukost erbjuds i Hässelby-Vällingbys skolor, inte minst ur ett
socioekonomiskt perspektiv då den ekonomiska situationen
fördjupats för många barnfamiljer som redan innan pandemin levde
på marginalerna.
Vi vill stärka det fria kulturlivet och skapa bättre förutsättningar
för stadens egna kulturverksamheter. Även om restriktionerna i
Stockholm är borttagna och det åter finns plats för kulturen, är vi en
del av en omvärld där Covid-19 fortfarande är ett stort samhällskris
vilket kräver fortsatt beredskap och stöd. För vi vet att stressen och
osäkerheten kring när kulturen kan öppna upp igen har varit
påtaglig. Och nedstängningen har slagit olika hårt beroende på vem
du är och hur du verkar. Därför är det också viktigt att se att stödet
behöver se olika ut utifrån olika behov. Annars finns en risk att
vissa kulturutövare de mindre etablerade, mindre resursstarka,
aldrig lyckas ta sig tillbaka. Offentliga insatser kommer att behövas
minst ett par år efter pandemin för att säkerställa kulturlivets
utveckling. Vi vill bland annat rikta ett särskilt stöd för att förstärka
de nationella minoriteternas kulturliv. Tyvärr saknas detta i
majoritetens budget.
Vi vet att Stockholm inte är en jämställd stad, det kan konstateras
genom flertalet indikatorer gällande allt från löneskillnader till mäns
våld mot kvinnor. Därför föreslår vi att en utredningsrapport om
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kvinnors makt och inflytande årligen ska presenteras för att ta
ställning till. När majoriteten vid mandatperiodens tillträdande
valde att ta bort mål om jämställdhet och lägga ner personal- och
jämställdhetsutskottet försvårades uppföljningsarbetet av
jämställdhetsintegreringen. Vidare föreslår vi att staden ska stärka
kvinnors makt och inflytande genom riktade insatser genom två
förslag: dels särskilt föreningsbidrag och dels ökat valdeltagande.
Att stärka kvinnors organisering genom riktade insatser är en
vedertagen metod för att öka kvinnors demokratiska
handlingsutrymme. Oviljan till och avsaknaden av riktade insatser
från majoritetens sida riskerar nu istället förstärka de skillnader som
finns och medför att staden tappar fokus på att uppnå en jämställd
stad.
Den ekonomiska jämställdheten måste stärkas iHässelbyVällingby . Dom som stod långt ifrån arbetsmarknaden innan
pandemin hamnar nu ännu längre bort. Därför vill vi satsa på fler
jobb till kvinnor, samverkan med civilsamhället och att höja lönerna
för de sämst betalda.
Vid sidan om covid har vi annan, mycket äldre pandemi som
måste bekämpas: mäns våld mot kvinnor. Det ska vara enkelt för
kvinnor att lämna män som utsätter dem för våld. Därför vill vi
införa en ny insats, relationsvåldslotsar, som stöttar våldsutsatta
kvinnor och barn i kontakt med myndigheter. På så sätt gör vi
uppbrottet enklare. Dessutom vill vi se ett skyddat boende särskilt
för äldre och funktionshindrade som idag ofta inte är möjliga att
placera på stadens eller jourernas ordinarie skyddade boenden
eftersom behovet av vård och stöd helt enkelt är för stort.
Kvinnor och personer med lägre inkomster åker i högre grad
kollektivt än män och höginkomsttagare. Kvinnor och personer med
lägre inkomster går också mer, än män och höginkomsttagare.
Därför vill vi göra Stockholm till en riktig gång- och cykelstad.
Biltrafiken står för en stor del av utsläpp och föroreningar i
Hässelby-Vällingby. Och satsningar eldrivna fordon inte heller
lösningen. En storskalig elektrifiering kräver otroliga mängder
mineraler och metaller, och när de utvinns leder det alltför ofta till
att värdefull natur förstörs och mänskliga rättigheter kränks. Vi är
mitt i ett klimatnödläge och därför måste biltrafiken minska
drastiskt.
Den blågröna majoriteten i Stockholm har från början varit tydliga
med att de vill fortsätta sin ombildningshets som de initierat vid
sina tidigare mandatperioder. Detta inkluderar det blågröna styret i
Hässelby-Vällingby. Utifrån senaste budgeten kan vi konstatera att
styret fortsätter sälja ut de billigaste hyresrätterna och sätter låga
mål för allmännyttans bostadsbyggande, trots att hemlösheten bland
kvinnor utsatta för våld ökar. Undersköterskor och barnskötare som
bygger Stockholms välfärd har knappt råd att bo här.
Majoritetens är glada över att antalet godkända förturer för
våldsutsatta i bostadskön har ökat från 12 st 2020 till 17 st 2021.
Visst håller vi med om att utvecklingen är positiv, men en ökning
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på fem personer tycker vi inte är värt något större jubel. Hittills i år
har 28 procent av avslagen berott på 2-årsregeln. Vi tycker att den
grönblå majoriteten borde uppmana kommunala bostadsbolag att
bortse från regeln som kräver skuldfrihet för att beviljas förtur till
bostad. Många våldsamma män utövar ekonomisk våld genom att
skuldsätta kvinnor. Vi vill också införa en bostadsgaranti för
våldsutsatta kvinnor och barn.
Hemlöshet ökar i hela Sverige och Stockholm är inget undantag.
Vanligaste orsaken till hemlöshet är fattigdom och brist på
lägenheter. Det drabbar alltså grupper som är så kallade strukturellt
hemlösa - det vill säga att deras problem helt enkelt är att de inte får
tillgång till någon bostad. Stockholms stads egen rapport från 2017
visar att hemlösheten ökar framförallt bland gruppen kvinnor och
personer med utländsk bakgrund. Av dem som har barn är 70
procent ensamstående kvinnor, där var femte varit utsatt för våld i
nära relation och 9 procent anger skilsmässa.
Mammorna i Järva demonstrerar, nattvandrar och presenterar sitt
eget 34-punktsprogram. Dubbelmord, dödsskjutningar och barn som
bevittnar gängens uppgörelser. Det är verkligheten – långt ifrån en
trygg och säker stad att bo i. Detta är något som också har drabbat
Hässelby-Vällingby nder den blågröna majoriteten. Vi vill satsa på
öka tryggheten och stoppa våldet, och möta mammornas krav.
Majoritetens budget gör för lite, och för sent. Vi vill att Stockholm,
likt Malmö, Göteborg och flera andra svenska städer inför Sluta
Skjut. En modell som har goda resultat och som till skillnad från
Trefas involverar och engagerar anhöriga och civilsamhälle. Istället
för att satsa på förebyggande arbete, fler trygga mötesplatser med
närvarande vuxna som ungdomarna har förtroende för, så ser vi hur
flera fritidsgårdar lagts ner och avgiftshöjningar för fritidsklubbar
skett under året.
Vi vill satsa på att föra in feministiska antirasistiska perspektiv i
politiken och att det arbetet och perspektiven genomsyrar varje del
av Hässelby-Vällingbys verksamheter. Vi ser att de rasistiska och
antidemokratiska krafterna har ökat och det är viktigt att motarbeta
dem då de är ett hot mot våra invånare. Rasism, fientlighet och
diskriminering aktivt ska motarbetas i alla våra verksamheter och
politisk styrning vi vill verkar för att utbildning och verksamhet i
förskola, skola och fritidshem ska utgå från perspektiv som
könsmakt och genus, funktionalitet, hbtq och antirasism, och
genomsyras av normkritisk pedagogik. Vi vill också verka för att
höja kompetensen inom perspektiv som könsmakt och
genus,funktionalitet, ålder, klass, hbtq och antirasism hos dem som
arbetar med stadsplanering och bostadsproduktion. Det är också
viktigt att Hässelby Vällingby satsar för att Stockholms stad
beställer diskrimineringskontroller, så kallade situation testings, för
att undersöka förekomsten av diskriminering från staden som
arbetsgivare och servicegivare."
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Handlingar i ärendet
 HV 2021/952-18 Verksamhetsplan 2022 för HässelbyVällingby stadsdelsnämnd
 HV 2021/952-16 Verksamhetsplan (Hasselby-Vallingby
stadsdelsnämnd 2022
 HV 2021/952-17 Ansökan om budgetjusteringar
 HV 2021/952-1 System for intern kontroll 2022
 HV 2021/952-2 Vasentlighets- och riskanalys samt
internkontroll
 HV 2021/952-3 Namndens internpriser till VP 2022
 HV 2021/952-4 Blankett set SDN04 VP 2022
 HV 2021/952-5 Plan for upphandling 2022
 HV 2021/952-6 Handlingsplan VBE 2022
 HV 2021/952-7 Kompetensförsörjningsplan 2021-2023
 HV 2021/952-8 Kompetensförsörjningsplan aktiviteter
VP2022
 HV 2021/952-9 Ansokan-kompetensutveckling Ökad
livskvalitet vid kognitiv svikt
 HV 2021/952-10 Ansokan-kompetensutveckling
stjärnmärkning
 HV 2021/952-11 Ansokan-kompetensutveckling
Silviahemscertifiering
 HV 2021/952-12 Ansokan-kompetensutveckling
språkutveckling
 HV 2021/952-13 Ansokan-kompetensutveckling gerontologi
 HV 2021/952-14 Ansokan-kompetensutveckling geriatrik
psyk
 HV 2021/952-15 Ansokan-kompetensutveckling BPSD
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§6
Månadsrapport med prognos november 2021
HV 2021/971

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
månadsuppföljning november 2021.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 41 mnkr
efter resultatdispositioner. De större överskotten återfinns inom
flykting med 35 mnkr som beror på ändrade redovisningsrutiner
gällande generalschablon. Därtill prognostiseras ett överskott inom
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 17
mnkr samt ekonomiskt bistånd med 13,5 mnkr.
Underskottet inom äldreomsorgen har ökat till 34 mnkr.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnar 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 virusutbrottet. Vi har en stadsdel som vi ska investera i, inte
spara in på. Överskott ska åter investeras i verksamheten.
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
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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 överskott
eller riktade pengar kan användas till.
Vi ser också att föreningslivet behöver stärkas i form av att det finns
samlingslokaler att kunna hyra för föreningslivet i vår stadsdel. Det
är också en satsning som gynnar och skulle uppskattas av våra
medborgare i alla åldrar.
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 samt insatser och 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.
Dödsskjutningar och gängkriminalitet fortsätter 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. I stället 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 parklekar och 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 än ett
politiskt styre som både saknar ambitioner, ork och vilja."
Särskilda uttalanden
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) anslöt sig till (S) särskilda
uttlande.
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) anslöt sig till (S) särskilda uttalande.

Handlingar i ärendet
 HV 2021/971-1 Månadsrapport november
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§7
Rutin för avvikelsehantering
HV 2021/863

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
framtagna rutin för avvikelsehantering.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har framtagna rutiner för synpunkter och klagomål,
Lex Sarah och Lex Maria. Rutin för avvikelsehantering är ett
komplement till de framtagna rutinerna. Syftet är att tydliggöra
hanteringen av övriga avvikelser i
förvaltningensmyndighetsutövning och i verksamheter i egen regi
som inte hanteras enligt de framtagna rutinerna. Rutinen gäller
exempelvis hantering av risk för avvikelser och avvikelser som inte
är av allvarlig karaktär och identifierade avvikelser vid synpunkter
och klagomål. Den kommunala hälso- och sjukvården hanterar
avvikelser i Vodok som är ett vårddokumentationssystem.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/863-1 Rutin för avvikelser
 HV 2021/863-2 Rutin för avvikelsehantering
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§8
Rutin för lex Sarah
HV 2021/861

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
reviderade rutin för lex Sarah.
Sammanfattning av ärendet
Bestämmelserna om lex Sarah finns i 14 kap. 2–7 §§ och 7 kap. 6 §
socialtjänstlagen (2001:453)(SoL), i 24 b –24 g §§ och 23 g § lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
samt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:5) om lex Sarah.
Den 27 november 2014 tog stadsdelsnämnden beslut om en lokal
lex Sarah rutin.
Sedan år 2014 har nämndens delegationsordning reviderats ett
flertal gånger vilket föranleder ett behov av att även revidera den
lokala lex Sarah rutinen. Det som har ändrats med revideringen är
rubriksättning och struktur i rutinen och att ansvar och roller tydligt
framgår vid ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/861-1 Rutin för lex Sarah
 HV 2021/861-2 Gällande lex Sarah rutin
 HV 2021/861-3 Lex Sarah rutin
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§9
Remiss av Motion om slopad egenavgift för skyddat
boende
Svar på remiss KS 2021/912
HV 2021/724

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm från
Feministiskt initiativ (Fi) föreslår i sin motion att Stockholms
kommunfullmäktige beslutar att slopa egenavgiften för skyddat
boende.

Motionärerna skriver att många våldsutsatta kvinnor ansöker om
ekonomiskt bistånd och att det skapar en onödig stress för den
kvinna som redan befinner sig i en utsatt situation.

Vidare skriver de att det heller inte är ovanligt att förövaren utsatt
kvinnan för ekonomiskt våld. Att då lägga på ytterligare belastning
på ekonomin ser motionärerna inte som berättigat.

Det är också förvaltningens erfarenhet att många våldsutsatta
ansöker om ekonomiskt bistånd för summan av egenavgiften vid
placering på skyddat boende. Den våldsutsatta får av förvaltningen
det stöd och hjälp hen behöver för att ansöka om ekonomiskt
bistånd.

Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget om slopad
egenavgift för skyddat boende.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Ersättaryttranden
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Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
"Om vi hade haft rösträtt hade i föreslagit nämnden att tillstyrka
motionen och därutöver anföra:
Det är glädjande att förvaltningen är positiv till vårt förslag om
slopade egenavgifter på skyddat boende. Som vi skriver i motionen
så är det vanligt att kvinnor som lämnar en våldsam förövare också
har utsatts för ekonomiskt våld. Den summa som idag tas ut kan låta
liten men för den som flyr för sitt liv bidrar den till ökad stress och
växer fort. Dessutom är det vanligt att kvinnor ansöker om
ekonomiskt bistånd för att täcka detta vilket leder till att staden
betalar i slutändan.
Arbetet mot våldet styrs av skyddsbehov i staden, inte efter den
våldsutsattas betalningsförmåga. Precis som förvaltningen också
konstaterar så är det ingen som frivilligt har ett behov av skyddat
boende varför egenavgiften genast bör tas bort."
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) anslöt sig till (FI)
ersättaryttrande.
Särskilda uttalanden
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) anslöt sig till (FI)
ersättaryttrande.

Handlingar i ärendet
 HV 2021/724-2 Svar på remiss av motion om slopad
egenavgift för skyddat boende
 HV 2021/724-1 Följebrev Motion om slopad egenavgift för
skyddat boende, KS 2021/912
 HV 2021/724-1.1 Motion om slopad egenavgift för skyddat
boende
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§ 10
Samråd om förslag till detaljplan för del av Grimsta 1:2
vid Medsolsbacken i Hässelby strand.
Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr S-Dp 2020–13965.
HV 2021/835

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

2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens syfte är att med hänsyn till områdets stads- och
landskapsbild uppföra ett flerbostadshus i ett läge nära grönområden
och kollektivtrafik. Planförslaget möjliggör uppförandet av ett
punkthus med 63 nya bostäder inklusive ett LSS-boende och en
lokal för centrumverksamhet. Byggnaden består av en sockeldel i
två våningar och en högre del i 14 våningar.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till planförslagets syfte och
gestaltning men tveksam till ytterligare förtätning av befintligt
bostadsområde. Det finns idag god kunskap om den kvartersnära
park- och naturmarkens betydelse för människors hälsa och
välmående. Inte minst gäller det för de invånare som har begränsad
möjlighet att på egen hand förflytta sig längre sträckor. Även
möjligheten till sociala möten påverkas negativt när den
kvartersnära naturmarken krymper till förmån för ytterligare
bostäder. Om föreslagen exploatering ändå genomförs, förutsätter
förvaltningen att grönkompensation genomförs i samarbete med
stadsdelsförvaltningen med syfte att tillvarata och utveckla
planområdets kvarvarande rekreativa och ekologiska värden.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S), ledamot Özlem Körhan
med fler (V) lämnade följande särskilda uttalande:
"Vi i den rödrosa oppositionen tycker att det är bra att
Förvaltningen är tveksam till ytterligare en förtätning av befintligt
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bostadsområde, att de kan se och lyfter fram det negativa
konsekvenserna av den föreslagna exploateringen vid
Medsolsbacken.
I verksamhetsplanen 2022 står det ”Äldre invånare ges
förutsättningar för ett aktivt liv hela livet och tillförsäkras trygghet,
värdighet och ett självbestämmande i ett äldrevänligt
stadsdelsområde.”
Då är det märkligt att stadens grönblåa majoritet vill genomföra
detta bygge enligt rådande byggplaner som är på förslag.
Vi i oppositionen vill dock uttrycka oss ännu tydligare och anser att
det är ett olyckligt förslag om det byggs så som planerna beskriver.
Dessutom finns inga förslag på hur man tänker grönkompensera för
det grönområde som faktiskt försvinner med dessa byggplaner.
Det har tidigare funnits invändningar mot att bygga på platsen och
nu finns även seniorboende att ta hänsyn till. Genom att bygga ett så
pass högt hus på föreslagen plats kommer många av de äldre som
bor i seniorhuset att förlora både sin utsikt och en stor del av soloch dagsljuset eftersom det nya huset kommer att hamna precis
framför deras fönster. Boverket uppger att äldre, som har svårt att ta
sig ut, är mer beroende av att få tillgång till sol- och dagsljus i sina
bostäder.
I seniorboendet är medelåldern hög och många kan inte ta sig ut
från sina lägenheter på grind av funktionshinder och för dessa
personer har naturmarken utanför huset en extra stor betydelse då
ljus, årstidsväxlingarna med mera ökar livskvaliteten och bidrar till
bättre hälsa. Den yta som finns utanför huset och som används för
socialt umgänge uppskattas och används flitigt av de boende i huset
och den ytan försvinner om byggplanerna verkställs utifrån
befintligt förslag. Då försvinner de enda platser som möjliggör att
en del av de boende kan vara utomhus. Området är enkelt att ta sig
ut till, även med rollator och platserna har haft extra stor betydelse
under pandemin då de äldre i seniorboendet och andra invånare har
kunnat samlas och socialiserat på ett säkert sätt.
Bygget kommer främst att ta ifrån de äldre invånare deras
möjligheter till rekreation och kontakt med naturen vilket också kan
ses bli åldersdiskriminering.
Avståndet mellan det planerade huset och seniorboendet kommer att
bli mycket smalt vilket frångår den övriga stadsbilden. De befintliga
husen är planerade på ett sådant sätt att de inte ska skymma
varandras fönster, utsikt eller tillgång till dagsljus. Varför den här
byggplaneringen avviker från det och hänsyn till övrig stadsbild
behöver besvaras av stadsbyggnadskontoret.
Vi i oppositionen är positiva till att det byggs fler bostäder i vår stad
och stadsdel men det måste ske på ett hållbart sätt som tillför både
området och boenden positiva värden, vilket detta förslag till
nyproduktion tyvärr inte gör."
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Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) instämde i (S) och (V) särskilda
uttalande

Handlingar i ärendet
 HV 2021/835-4 Svar på samråd om förslag till detaljplan för
del av Grimsta 1:2 vid Medsolsbacken i Hässelby strand.
 HV 2021/835-2.7 Planbeskrivning Samråd Grimsta
 HV 2021/835-2.6 Plankarta SDp Samråd Grimsta
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§ 11
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
Anmälda under tidsperioden 2021-10-28 till 2021-11-18
HV 2021/1

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av anmälan och lägger
den till handlingarna.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1-22 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på
delegation
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§ 12
Anmälan av ärendelista för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
Avseende tidsperioden 2021-10-29 till 2021-11-19
HV 2021/2

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av anmälan och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av ärendelista för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
avseende tidsperioden 2021-10-29 till 2021-11-19.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/2-24 Diarieförda ärenden 2021-10-29 till 2021-1119
 HV 2021/2-23 Ärendelista för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
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§ 13
Anmälan av medborgarförslag som inte hanteras på
nämnd
HV 2021/3

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Alla inskickade förslag med rubriken ”medborgarförslag” som inte
uppfyller kriterierna enligt stadsdelsnämndens riktlinjer anmälas till
nämnd. Stadsdelsförvaltningen har hanterat dessa förslag genom att
svarat samt skickat vidare eller hänvisat till rätt instans.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/3-10 Anmälan av medborgarförslag som inte
hanteras på nämnd
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§ 14
Protokoll från pensionärsrådets möte 2021-12-06
HV 2021/936

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av protokollet och
lägger det till handlingarna.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 603408 (Godkänd - R 2) Anmälan av protokoll från
pensionärsrådets möte 2021-12-06
 HV 2021/936-1 Protokoll från pensionärsrådet 2021-12-06
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§ 15
Protokoll från funktionshindersrådets möte 2021-12-06
HV 2021/937

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av protokollet och
lägger det till handlingarna.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 603397 (Godkänd - R 2) Anmälan av protokoll från
funktionshindersrådets möte 2021-12-06
 602706 Funktionshindersrådets protokoll 20211206
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§ 16
Förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Susanna Halldin Olsson lämnade följande
information:
 Onsdag 15 december stängdes tre parklekar, Ripvidet,
Stråket och Ådalen. Stängningen kommer att vara till och
med vecka 2. Detta med anledning av att det har kommit till
förvaltningens kännedom att byggnaderna kan innehålla
potentiellt hälsovådliga material. Teknisk provtagning
sker den 16 december och provsvar väntas inom 2 veckor.
Den temporära stängningen är en försiktighetsåtgärd.
Verksamheten kommer under utredningstiden att fortgå utomhus. Ådalens verksamhet kommer under
utredningstiden att flyttas till Starbo.


Information om pandemin: Förvaltningen arbetar med
åtgärdsplan, steg 1. Det finns idag ingen smittspridning i
våra verksamheter. Dock pågår förberedelser om situationen
skulle förvärras. Verksamheterna överbemannas i och med
detta över jul och nyårshelgerna.



Fotografering av stadsdelsnämnden kommer att ske innan
nämndsammanträdena den 27 januari och 24 februari.
Kallelse kommer att skickas ut på mail.



Ny avdelningschef efter Pirjo Dahlgren-Jespersson blir
Jenny Baker. Hon börjar den 14 februari.
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§ 17
Övriga frågor
Skrivelse från (V) om indragna uppföljningar av barn under
pandemin tas emot och lämnas till förvaltningen för beredning.
Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att arvode ska utgå för
utbildningsdag för social delegation 2021-12-01.
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§ 26
Ny förskola i Riddersvik
HV 2021/969

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att kostnader i
samband med framtagande av detaljplan, förstudie samt utredning
för nybyggnation av förskola i det kommande bostadsområdet
Riddersvik ska direktfinansieras
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Projektet gäller uppförande av en ny Framtidens förskola om
maximalt 8 avdelningar i Riddersvik. Inriktningsbeslut om den nya
förskolan fattades den 15 maj 2018 (D-nr 1.1.351-2018). Detta
ärende omfattar direktfinansiering av de upplupna kostnaderna för
förprojektering, utredningar samt detaljplanearbete som
fastighetsägaren SISAB hittills haft i ärendet (totalt SEK 3.273.915
).
Propositionsordning
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) yrkade på att ärendet
skulle återremitteras.
Ordförande Bo Arkelsten med fler (M) yrkade på att ärendet skulle
avgöras idag.
Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet
idag och fann att nämnden beslutat att avgöra ärendet idag.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/969-1 Nybyggnation av förskola Riddersvik
 HV 2021/969-2 Inriktningsbeslut
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§ 27
Delegation enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och förordnande enligt lag med särskilda
bestämmelser om vård unga (LVU) till tjänstepersoner
vid Socialjouren
HV 2021/960

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda
tjänstepersoner vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt
LVM 45 § 1 och 2 st.

2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd förordnar nedan nämnda
tjänstepersoner vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt
LVU § 43 1 st. 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Abdelaziz Abdelsaid, Ann Dahlgren, Anne-Catrine Jonsson,
Antonio Bracamonte, Carl-Johan Kvist, Daniel Colegate, Elin
Axelsson, Elisabet Lundqvist, Emma Magnusson, Eva Thomasson;
Fanny Hällberg, Feryal Lövström, Frida Allertz, Helena Svensson,
Isabelle Frödén, Johanna Kumblad, Julia Falk Nordberg, Julia
Pettersson, Kajsa-Stina Nordmark, Katrin Pettersson, Lena Svärd,
Lena Wedberg, Liliana Pellegrino, Liselotte Tronders, Lis-Marie
Boija, Mait Fredlund, Malin Karlsson, Marimba Roney, Marion
Hagland, Millicent Reyes, Mira Fargallo Dillner, Mohamud Abdi
Osman, Pernilla Lilja, Philip Lindholm, Sanna Eriksson, Ylva
Engelbrektsson, Ylva Westerdahl, Veronica Larsson
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och
familjeomsorg. Den nämnd som svarar för denna verksamhet fattar
ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära
polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut överlämnas
sedan till stadsdelsnämnderna som fattar motsvarande beslut.
Beslut om att begära polishandräckning enligt LVM kan delegeras
till tjänsteperson medan beslut om att begära polishandräckning
enligt LVU inte kan delegeras. Däremot kan särskilda
tjänstepersoner förordnas av nämnden att fatta sådana beslut.
Delegation att fatta ett beslut innebär således att ett beslut får fattas
av innehavare av viss befattning medan förordnande att fatta ett
beslut är personligt.
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Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/960-1 Förordnande av tjänstepersoner vid
Socialjouren
 HV 2021/960-2 Delegation LVU LVM socialjourentjänsteutlåtande
 HV 2021/960-3 Protokollsutdrag

