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Kvällens tema: Stadsdelsnämndens verksamhetsberättelse 2021

§1
Mötet öppnas
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten (M) öppnar dagens möte.
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§2
Dagordningen godkänns
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen godkänns med tillägg av en skrivelse från (S), (V)
och (FI) med frågor med anledning av brukarundersökning omsorg
om personer med funktionsnedsättning 2021 samt en skrivelse från
(SD) om lokal för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds
sammanträden.
Skrivelserna tas upp under punkt 23.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2022
Sida 5 (46)
2022-02-24

§3
Utseende av justerare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Arkelsten (M) och ledamot Özlem Körhan (V)
kommer att justera dagens protokoll 28 februari 2022.
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§4
Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Under allmänhetens frågestund togs bland annat följande frågor
upp:
 Föreningsbidrag
 Torpet Nybygget
 Planerade byggnationer i Hässelby
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Medborgarförslag
§5
Medborgarförslag om padelbana vid Nälstastråket.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2021/622 samt dnr HV
2021/984.
HV 2021/622

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslagen.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar
medborgarförslagen till idrottsförvaltningen för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
I två inlämnade medborgarförslag framförs önskemål om att
förvaltningen ska anlägga padelbana på Nälstastråket.

Förvaltningen ser positivt på att främja en aktiv fritid. För
närvarande pågår ett planeringsarbete inom staden med att ta fram
ett detaljplaneförslag för uppförande av bland annat bostäder inom
Nälstastråket. Det planeras även för en fjärrvärmeledning med
planerat ledningsstråk inom Nälstastråket intill befintligt utegym
samt tennisbana. Det är därav inte möjligt att planera för ytterligare
en motionsanläggning inom Nälstastråket innan dessa två
stadsutvecklingsprojekt har framskridit ytterligare. Staden kommer
se över möjligheten att uppföra ytterligare ytor för motion och
spontanidrott som exempelvis en padelbana under pågående
stadsutvecklingsprojekt.

Förvaltningen har med anledning av medborgarförslagen haft dialog
med idrottsförvaltningen som är ansvarig för stadens långsiktiga
planering av större idrotts-, frilufts- och motionsanläggningar.
Idrottsnämnden har också i uppdrag att samverka med privata
aktörer och har tecknat arrendeavtal med en privat aktör för
uppförande av ytterligare padelbanor på stadens mark i Bromma
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
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Handlingar i ärendet
 HV 2021/622-8 Svar på medborgarförslag om padelbana vid
Nälstastråket.
 HV 2021/622-9 Medborgarförslag om paddelbana
nämndversion
 HV 2021/622-12 Medborgarförslag om paddelbana 984
nämndversion
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Beslutsärenden
§6
Verksamhetsberättelse 2021 Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
HV 2021/1019

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (stadsdelsnämnden)
godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021.
2. Stadsdelsnämnden begär att ackumulerat resultat om 42,8 mnkr
avseende resultatenheternas fonder överförs till 2022.
3. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och
stadens revisorer.
4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsberättelse 2021 för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
Särskilda uttalanden
Tjänstgörande ersättare Peter Engberg med fler (S) lämnade
följande särskilda uttalande:
"- Att delvis godkänna förvaltnings förslag till beslut och därutöver
anföra
Vi socialdemokrater har såväl i antagande av budget för år 2021
som i ett flertal sammanhang under året argumenterat för att
Stockholm kan bättre än den nuvarande politiken. Det faktum att
många mål nu anses uppfyllda beror på en kombination av låga
ambitioner och ett system för att utvärdera stadens arbete som
bortser från verkliga utfall av de mål som staden formulerat.
Vi delar inte den bild som gestaltas i verksamhetsberättelsen att
stadsdelen har lyckats med trygghetsarbetet, att alla är nöjda, att allt
uppfylls helt och att allt är frid och fröjd.
Vi anser att det finns få skäl att se målen som de relaterar till som
uppfyllda och vi har tidigare väckt diskussionen om att det ILSsystem som inte uppmärksammar och styr mot verkliga
samhällsproblem behöver revideras.
De utvärderingar av stadens arbete under pandemin som gjorts och
redovisats under året har dessvärre bekräftat vår uppfattning att en
sådan utvärdering borde ha gjorts av en oberoende extern aktör på
uppdrag av en kommission. Så har skett nationellt men i
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Stockholms stad var det viktigare för den grönblåa majoriteten att, i
allt väsentligt, undvika kritik än att förbättra och utveckla stadens
förmåga inför kommande kriser. Pandemin visade på behovet av
stora satsningar för att stärka omsorgen och minska segregationen.
Inget av det som behöver ske har dessvärre genomförts.
De politiska ambitionerna går att utläsa från de årsmål som
presenteras och där kan man läsa svart på vitt att ambitionsnivån är
genomgående låg och att den politiska viljan saknas hos
majoriteten. Det är också något som Socialdemokraterna har
anmärkt på återkommande gånger under mandatperioden. Tyvärr
har inte det lett till några högre ambitionsnivåer eller ökad vilja att
styra staden på ett sätt som staden och dess invånare förtjänar.
Vi noterar att förvaltningen har gjort ett gediget arbete under det
gångna året och att man har kämpat och gjort sitt absolut bästa
under de många svåra situationer som pandemin har orsakat
verksamheterna. Samtlig personal ska ha ett stort tack för sina
insatser och för de viktiga arbeten som de utför dagligen.
Dock är det en märklig läsning att läsa verksamhetsberättelsen i sin
helhet. I stort sett alla avsnitt inleds med att målen uppfylls helt och
ja, mycket är grönmarkerat men långt ifrån allt. När man sedan
bläddrar och fördjupar sig i verksamheten ställd mot årsmålen så
lyser det både gult och rött lite varstans. En rubrik som faktiskt
markeras gult är rubriken; Stockholm är en trygg, säker och välskött
stad att vistas i. Andel stockholmare som upplever trygghet i den
stadsdel där man bor är 58%, årsmålet är 79%. Dock är inte
underlaget statistiskt säkerställt eftersom den medborgerliga
undersökningen inte genomfördes under 2021. Nöjdheten hos
medborgare med renhållningen, 58% med ett årsmål på 73% är
rödmarkerat.
Vi vet att våldet finns i vår stadsdel med både skjutning, ökad
droghandel, aktiv gängkriminalitet och hot om våld. Det görs
insatser från förvaltningen och Socialdemokraterna uppmuntrar allt
arbete med förebyggande insatser samtidigt som vi också gärna ser
fler ordningsvakter, fältare och hög polisnärvaro. Vi vill också
minnas att Moderaterna slog på den stora trumman i förra
valrörelsen med löftet om att när de kom till makten skulle våldet
minska och kriminaliteten utplånas. Nu vid makten har i stället både
våldet, gängkriminaliteten och drogförsäljningen ökat markant. Och
deras årsmål för andel medborgare som ska känna sig trygga är
blygsamma 79%.
Eftersom den årliga medborgarundersökningen inte är gjord är det
svårt att veta vad våra medborgare tycker och upplever. Dock kan vi
utläsa att andel legitimerade förskollärare inte når upp till årsmålet
på 38%. Däremot når förvaltningen majoriteten i
kommunfullmäktiges mål som är pinsamt lågt på 33% eftersom vi
har 37,5% legitimerade förskollärare.
Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att
utveckla sitt språk behöver också höjas samt måste insatser till för
att nå målet när det gäller andel föräldrar som upplever att förskolan
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är trygg och säker för deras barn, där når förvaltningen 85% med ett
årsmål på 87% och där har vi backat sedan 2020. Det är inte
acceptabelt.
Inom socialtjänsten har förvaltningen haft svårt att både behålla och
rekrytera medarbetare, något som har resulterat i många och dyra
konsulter. Det må ha varit nödvändigt för att klara av socialtjänsten
men det vittnar också om en arbetsmiljö som inte fungerar. Det
anser vi behöver ses över och åtgärdas omgående.
Andel brukare inom omsorgen för personer med
funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering är 88% och
når inte årsmålet på 93%. Andel brukare inom socialpsykiatrin som
inte upplever diskriminering är 89% och når inte heller årsmålet på
97%. I båda dessa fall bör målet vara 100%, dvs att ingen upplever
diskriminering. Andel barn och unga som har fått vara delaktiga i
sin egen utredning samt fått återkoppling når 70,29% men inte
årsmålet på 75% och andel utredningar av barn och unga där
skola/förskola vidtalas är 60,45% med ett årsmål på 80%. Antal
vräkningar under året som berör barn är 2 med ett årsmål på 0.
För de äldre så inleds det med en grön fyrkant och den bejublande
texten att målet uppfylls helt. Dock har ingen brukarundersökning
gjorts vilket man senare också hänvisar till när läsare vill veta om
brukarna upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i
hemtjänsten, ej besvarad. Samma sak om den äldre kan påverka hur
hjälpen utförs i omsorgsboende, inget svar. Andel äldre som är
trygga med hemtjänsten, trygga inom sitt vård- och omsorgsboende
eller trygga i dagverksamheten – inget svar. Är de äldre nöjda?
Inget svar, brukarundersökningen är inte genomförd under ett helt
pandemi år, när det kanske var ännu viktigare att genomföra den så
gjordes det inte och därför vet vi ingenting nu.
Ändå uppfylls målet helt och markeras grönt. Dock får vi veta att
antal personal som en hemtjänsttagare med minst två besök om
dagen möter under en 14-dagarsperiod är 12,1 personer. Årsmålet är
10.
(S), (V) och (FI) lade tidigare ett yrkande om att förvaltningen ska
redovisa hur stor andel som har heltid, deltid eller är timanställda
men den redovisningen röstade hela majoriteten nej till i den
votering som följde. Majoriteten ville absolut inte redovisa andel
heltider, deltider eller timanställningar. Det förstår vi nu när vi läser
om hur många olika personer en äldre träffar inom hemtjänsten
under en två veckorsperiod. Det är direkt oansvarigt och bidrar
sannolikt inte till en ökad trygghet för den äldre eller hens anhöriga.
Andel barn och unga som är nöjda med tillgången till
fritidsaktiviteter når 69% med ett mål på 75% och andel barn och
unga som är nöjda med kulturaktiviteter på fritiden når 70% med ett
årsmål på 76%. Andel unga som deltar i föreningslivet är 52% med
ett årsmål på 65%. Det är inte tillfredställande siffror och vi
förutsätter att förvaltningen ser över detta under 2022.
Andel konsulter inom främst avdelningen för barn och unga inom
socialtjänsten är 10,05% och markeras rött eftersom årsmålet var
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1%. Sjukfrånvaron inom personalgrupp är på 9,2% med ett årsmål
på 8,5%. Att sjukfrånvaron ökar under en pandemi är inte konstigt
och vi vet att samtliga verksamheter har varit under hög belastning
och gjort sitt yttersta. Dock förutsätter vi att förvaltningen
uppmärksammar vad sjukskrivningarna beror på och om det är
sjukskrivningar som beror på arbetsmiljö att man då vidtar åtgärder
som säkerställer att personal trivs på jobbet.
Man har inte heller genomfört riktad utbildning i rehabilitering och
utmanande samtal för chefer och anledningen är att det är svårt att
samla chefer fysiskt. Man har dock gjort någon variant och gått
igenom rehab på chefsintrodiktion och arbetsmiljöutbildningen.
Under en pandemi kanske det är särskilt viktigt för chefer att få
utbildning i just rehabilitering och utmanande samtal.
Socialdemokraterna vill föreslå att man erbjuder dessa utbildningar
digitalt så blir det lättare att samlas. Kompetensutveckling är alltid
viktigt i en verksamhet, både för den enskilda anställda och för
verksamhetens utveckling och kvalitet.
En eloge till förvaltningens personal som gör ett fantastiskt arbete
och inte minst syns det i de grönmarkerade rutorna. Dock saknar
den politiska majoriteten, som leds av Moderaterna, både kraft, ork
och vilja. Med ett överskott på 36,8 mnkr har man ändå inte höjt
ambitionsnivån eller gjort några särskilda satsningar som har märkts
markant. Det som har varit och är viktigt för det grön-blåa styret är
utförsäljningar, nerskärningar, besparingskrav och nerläggningar.
Eller effektiviseringar som majoriteten kallar det. Det håller inte,
det är en sorglig politik som drabbar mer än den tillför. Våra
medborgare förtjänar bättre, Hässelby-Vällingby förtjänar bättre
och därför ser vi fram emot valrörelsen som närmar sig."
Ersättaryttrande
Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
"Först vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare i stadsdelen
som fått verksamheterna att fungera trots fortsatta påfrestningar och
utmaningar till följd av den pågående pandemin. Även 2021 har
inneburit ansträngda arbetsplatser som fått anpassa och ställa om
utifrån restriktioner och hög smittspridning i samhället.
Även det andra pandemi-året har satt fokus på välfärden betydelse,
på segregationen, det ökade våldet och på de allra mest utsatta. I
Stockholm finns det stora ekonomiska klyftor som i och med
pandemin har fördjupats ytterligare, och Hässelby-Vällingby
stadsdel är inget undantag. Klyftor som växer ytterligare med den
blågröna bostadspolitiken som innebär fortsatta utförsäljningar och
ombildningar framför hyresrätter med rimliga hyresnivåer
Vi kan konstatera att verksamhetsberättelsen för Hässelby Vällingby stadsdel tydligt speglar det grönblå styrets borgerliga
politik med nedskärningar i skolan, utförsäljningar av allmännyttan,
uteblivna satsningar på det förebyggande arbetet och på kvinnors
organisering. Ett år av fler ideologiskt motiverade försäljningar av
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en majoritetet som sedan maktskiftet haft som mål att privatisera så
mycket de kan av välfärden till förmån för företagen - på bekostnad
av stockholmarna.
Med vår budget hade stadsdelens verksamheter haft en annan
inriktning, med jämställdhet, trygghet och klimatet i fokus.
Vi vet att Stockholm inte är en jämställd stad, tvärtom kan vi
konstatera att jämställdhetsarbete i staden åsidosatts av det grönblå
styret. Långtidsarbetslösheten bland kvinnor har förstärkts under
pandemin, utrikesfödda kvinnor är överrepresenterade i statistiken.
Vi menar att egenförsörjning är en av de viktigaste faktorerna för att
nå ekonomiskt jämställdhet. Med Feministiskt initiativs budget hade
vi satsat på en fördjupad samordning och insatser för att undanröja
psykisk och fysisk ohälsa som står i vägen för många kvinnors
möjlighet till egenförsörjning.
Unga utan gymnasieutbildning har det fortsatt svårt på
arbetsmarknaden. I en tid av ökade skjutningar och våld bland unga
är det alarmerande att majoriteten inte har högre ambitioner för att
ge fler unga större möjligheter att komma ut arbete eller studier. Vi
ser att pandemin både har synliggjort och fördjupat segregationen
vilket har konstaterats i uppföljningen av delmålen för Agenda
2030. På flera håll ser vi tydligt konsekvenserna av majoritetens
generella besparingspolitik.
Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen
möter under en 14- dagarsperiod uppnår inte årsmålet. Det är ett
resultat av för många timanställda och för få heltidsanställda uppger
Förvaltningen.
Då heltid ska vara norm i staden är det också viktigt att det finns
tillräckligt med personal för att timanställda ska behövas mindre
samt att människor inom hemtjänsten vill jobba heltid.
Andel av personalkostnader inom socialtjänstens
myndighetsutövning som är för externa konsulter är 10% vilket är 9
procentenheter över årsmålet. Detta är ett resultat av generella
effektiviseringar inom socialtjänsten vilket också påverkar tilliten
hos socialtjänsten negativt och riskerar göra utredningarna mer
rättsosäkra.
Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts
är 50% när årsmålet är 90%. Detta är dåligt då vi använder oss av
stadens skattepengar när man bekostar upphandlade avtal och då
följer ett uppföljningsansvar för att säkerställa att att externa aktörer
följer avtal.
Staden måste ta ett större ansvar för att möta de behov som finns i
Stockholm, och som i många fall har fördjupats till följd av
pandemin. Vill man verkligen nå de grupper som står långt från
arbetsmarknaden och ge fler stockholmare möjligheten till
meningsfull sysselsättning och självförsörjning - så måste också
arbetet intensifieras.
Under den rödgrönrosa mandatperioden bedrevs ett målinriktat
arbete för att bygga fler bostäder med fokus på hyresrätter, en
strategi som har övergivits av det blågröna styret. Vi kan också
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konstatera att kvinnors otrygghet i de offentliga rummen fortfarande
är ett faktum.
VB 2021 visar att andel stockholmare som upplever trygghet i den
stadsdel där man bor ligger mer än 20% under årsmålet och nästa
30% under årsmålet när det gäller kvinnor. Detta är ett
misslyckande från den blågröna majoriteten. Stadsdelens nöjdhet
med renhållning och städning ligger 15% under årsmålet vilket är
ett stort misslyckande. Det är viktigt att våra invånare upplever att
de bor i en ren stadsdel då det signalerar hur stadsdelen värnar om
sina invånare. Därför menar vi att målet om god stadsmiljö inte kan
anses vara uppfyllt när vi vet att en stor del av befolkningen
upplever otrygghet i sin egna stad och närmiljö.
Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas
ligger nästan 20% under årsmålet. Detta är ett misslyckande.
Barnkonventionen är lag och då ska barn i så lång utsträckning som
möjligt bli konsulterade kring sin situation och få komma till tals.
Det eskalerade vapenvåldet har fortsatt även under hela 2021 och
hälften av landets alla dödsskjutningar inträffade i Stockholm. 24
personer har dödats till följd av skjutningar. Trots det ökade våldet
röstade det grönblåa styret nej till Feministiskt initiativs förslag om
att införa Sluta skjut i Stockholm.
Även 2021 fortsätter majoriteten skryta om sina satsningar på fler
övervakningskameror. Just nu är Järva det mest kamerabevakade
området i hela Sverige. Och det moderatledda styret planerar att
sätta upp ytterligare ett 70-tal kameror i staden. Feministiskt
initiativ är det enda parti i stadshuset som inte ställer sig positiva till
stadens kameraövervakning. Vi tycker det är oroväckande att det
enda förslag som presenteras mot våldet är fler kameror. För när
politisk fokus läggs på kortsiktiga lösningar tappar man det viktiga
förebyggande arbetet.
Den grönblå majoritetens klappar gärna sig på axeln efter att de har
gjort mindre justeringar kring förtur systemet - men verkligheten är
att alldeles få för får hjälp. Vi i Feministiskt initiativ har under de
senaste åren tydligt drivit frågan om att förturssystemet måste
förändras i grunden. Vi vill också att tvåårsregeln och regeln om
skuldfrihet helt avskaffas. Dessutom vill vi införa en bostadsgaranti
för våldsutsatta, och öppna fler skyddade boenden för äldre och
funktionshindrade."
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1019-3 Verksamhetsberättelse 2021 HässelbyVällingby stadsdelsnämnd
 HV 2021/1019-1 Verksamhetsbesrättelse HässelbyVällingby stadsdelsnämnd 2021
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HV 2021/1019-8 Blankettset VB 2021 Hässelby-Vällingby
HV 2021/1019-7 Uppfoljning av intern kontroll HässelbyVällingby stadsdelsnämnd
HV 2021/1019-6 GDPR Årsrapport 2021 HässelbyVällingby stadsdelsförvaltning
HV 2021/1019-4 Uppföljning av öppen fritidsverksamhet
2021
HV 2021/1019-5 Underlag till förskolerapport 2021
Hässelby-Vällingby
HV 2021/1019-2 Nyckeltal 2021 Hasselby-Vallingby
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§7
Fördelning av föreningsbidrag 2022
HV 2022/21

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om följande:
Föreningsbidrag beviljas enligt förvaltningens förslag.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Föreningsbidrag syftar till att uppmuntra och stödja
stadsdelsområdets invånare att i organiserade och demokratiska
former engagera sig i frivilligarbete samt att den verksamheten som
civilsamhället bedriver bidrar till social hållbarhet i
stadsdelsområdet. Föreningarnas verksamheter ska komplettera
stadsdelsnämndens verksamheter och stärka lokalsamhället. Under
2022 uppmärksammas särskilt föreningar som arbetar med
etablering/integration, trygghetsskapande aktiviteter samt
innovation.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar
föreningsbidrag för 700 000 kronor enligt förvaltningens förslag till
beslut.
Förvaltningen föreslår att föreningar som har pengar kvar från
beviljat föreningsbidrag för 2021 får behålla dessa pengar för att
använda till föreningens verksamhet under 2022.
Föreningar som erhåller föreningsstöd förbinder sig att bedriva
verksamheten på ett smittsäkert sätt och i enlighet med
pandemilagens begränsningar och Folkhälsomyndighetens
föreskrifter och allmänna råd.
Jäv
Tjänstgörande ersättare Shuta Bari (S) och tjänstgörande ersättare
Robert Fischer (S) anmälde jäv och deltog inte vid överläggning
och beslut.
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) yrkade bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättare Peter Engberg (S) och ledamot Özlem
Körhan med fler (V) lämnar ett eget förslag till beslut och yrkade
bifall till detta.
Ordförande ställde proposition på förslagen och fann att nämnden
beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2022
Sida 17 (46)
2022-02-24

Reservationer
Tjänstgörande ersättare Peter Engberg (S) reserverade sig mot
beslutet enligt nedan:
Förslag till beslut:
att det allmänna föreningsbidraget ska uppgå till totalt 850.000 kr
för 2022,
att förvaltningen överväger att fr. o. m. 2023 fördela halva stödet
under våren och halva stödet under hösten,
att Hässelby Villastads Folkets Hus erhåller 35.000 kr i bidrag för
2022,
att Unga Örnar Västerort erhåller 40.000 kr i bidrag för 2022,
att Vällingby Folkets Hus erhåller 140.000 kr i bidrag för 2022,
att i övrigt bifalla förvaltningens förslag till fördelning.
Allmänt
Sverige brukar beskrivas som en ”folkrörelsedemokrati”.
Föreningslivet är av central betydelse för utvecklingen av politiken
och kulturen. Mot denna bakgrund och med hänsyn till
folkmängden i Hässelby-Vällingby är storleken på de samlade
föreningsbidragen otillräcklig. Det totalt fördelade beloppet bör
vara 850,000 kr i år. Förvaltningen bör också öka kontakterna med
föreningslivet genom att anordna ”förenings-forum”,
informationsmöten med alla intresserade föreningar. Det bör också
övervägas att
fr. o. m. 2023 fördela halva stödet under våren och den andra halvan
under hösten. Det skulle underlätta planeringen och flexibiliteten i
verksamheten. Denna sak får utredas av förvaltningen i samråd med
föreningslivet.
Bedömningskriterierna
Omfattande krav ställs på de föreningar som söker stöd. Det gäller
sådant som registrering som ideell förening hos Skatteverket,
organisationsnummer, bankgiro- eller postgirokonto, redovisning av
tidigare stöd samt bifogade stadgar, årsredovisning, bokslut,
revisions-berättelse, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och
budget. Vid påstötning från förvaltningen ska en bidragssökande
förening inom fem arbetsdagar inkomma med kompletteringar.
Det är självklart att förvaltningen ska undersöka hur verksamheten
bedrivs i föreningarna. Men man måste ha överseende med att en
ideell förening utan anställd personal ibland kan ha svårt att hålla
tidsgränsen på fem dagar. Bland årets sökande föreslår
förvaltningen av denna anledning noll kronor i stöd till två sökande:
Hässelby Villastads Folkets Hus och Unga Örnar Västerort. Det
anser vi är orimligt.
Det är värdefullt med lokalhållande organisationer, där föreningar
kan hyra mötesrum. Den främsta lokalhållaren i vårt
stadsdelsområde är Vällingby Folkets Hus, som har ett generellt
grundstöd från kulturnämnden och som också anordnar
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kulturverksamhet för allmänheten. Hässelby Villastads Folkets Hus
borde ges ökat stöd för att i högre grad än nu kunna spela samma
roll i sitt verksamhetsområde. Redan för 20 år sedan föreslog en
utredning inom kulturförvaltningen att Hässelby Villastads Folkets
Hus skulle erhålla grundstöd från kultur-nämnden. Det är
anmärkningsvärt att detta ännu inte har genomförts.
Ändringar i förvaltningens förslag
Stadsdelsområdets viktigaste kulturella mötesplats är Vällingby
Folkets Hus. Föreningens ekonomi är ansträngd som en följd av
pandemin, som lamslog mötesverksamheten. Nu planeras en
omfattande verksamhet med bland annat vårsalong, glädjevecka,
läxhjälp och barnteater. Vi föreslår ett bidrag på 140,000 kr för
2022.
Stödet till kulturverksamheten i Hässelby Villastads Folkets Hus
bör utökas. Nu planerar man barnteater och trubaduraftnar. Vi
föreslår ett bidrag på 35,000 kr för 2022.
Unga Örnar Västerort erbjuder barn och unga socialt stöd samt kul
och lärorik fritidsverksamhet. Unga Örnar Västerort har sin ledning
i Hässelby Gård och vänder sig särskilt till familjer, som inte har
samma möjligheter som andra att genomföra aktiviteter och
utflykter eller klara av skolan. Det är också ett förebyggande arbete
för att motverka att unga rekryteras till kriminella gäng. Vi föreslår
ett bidrag på 40,000 kr för 2022.
Med anledning av hur pandemin har påverkat föreningslivet i vår
stadsdel där mycket har ställts in och även tvingats avstå från
verksamhet är det oerhört viktigt att stadsdelsnämnden nu skjuter
till bidrag för att få föreningslivet på fötter igen. Eftersom
förvaltningen går med överskott ser vi ingen anledning till att neka
föreningslivet den hjälp de nu behöver.
Reservationer
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) anslöt sig till (S) reservation.
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) anslöt sig till (S) reservation.

Handlingar i ärendet
 HV 2022/21-29 Fördelning av föreningsbidrag 2022
 HV 2022/21-28 Rutiner föreningsstöd Hässelby-Vällingby
 HV 2022/21-30 Bedömningskriterier för föreningsbidrag
2022
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§8
Ärende om fritidsverksamhet och parkleksverksamhet
Ärendet utgår
HV 2022/81

Handlingar i ärendet
 HV 2022/81-1 Ärende om fritidsverksamhet och
parkleksverksamhet

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2022
Sida 20 (46)
2022-02-24

§9
Nedskrivningar av kundfordringar 2021 avseende 2020
HV 2022/84

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd skriver ned kundfordringar och
löneskulder med belopp 2 082 139,73 kronor
Sammanfattning av ärendet
I 3 kap § 2 i stadens regler för ekonomisk förvaltning regleras
nämnds ansvar för sin fakturering, krav- och inkassoverksamhet.
Enligt dessa ska en osäker fordran skrivas av eller ned då alla
inkassoåtgärder vidtagits och senast efter ett år. Nedskrivningen
innebär att fordran tas bort ut räkenskaperna. En gäldenär är dock
fortfarande betalningsskyldig även om fordran bokföringsmässigt
skrivits ned och avförts ur räkenskaperna.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2022/84-1 Nedskrivningar
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§ 10
Revisionsrapport om placeringar av barn och ungdomar
på HVB
Revisionsrapport från Stadsrevisionen dnr: RVK 2020/6
HV 2021/1024

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Stadsrevisionen har granskat stadens arbete med placeringar av barn
och ungdomar på HVB. Granskningen visar på flera brister gällande
dokumentation om och uppföljning av placerade barn och
ungdomar på HVB. Förvaltningen svarar på kritiken.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1024-2 Yttrande över revisionsrapport
 HV 2021/1024-1.1 Revisionsrapport nr 8/2021 - Placeringar
av barn och ungdomar på HVB (2/2)
 HV 2021/1024-1 Revisionsrapport nr 8/2021 - Placeringar av
barn och ungdomar på HVB
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Remisser
§ 11
Remiss av Nya riktlinjer för familjehemsvård för barn och
unga
Remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad dnr KS
2021/892
HV 2021/1002

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”Nya riktlinjer för
familjehemsvård för barn och unga” till Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd. Det har kommit ny lagstiftning och nya föreskrifter
inom området familjehemsvård för barn och unga. Förslaget till
stadens nya riktlinjer har uppdaterats i enlighet med de nya
regelverken och rekommendationerna. Förvaltningen ser positivt på
de nya riktlinjerna.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1002-2 Svar på remiss
 HV 2021/1002-1 Följebrev Nya riktlinjer för
familjehemsvård för barn och unga
 HV 2021/1002-1.2 Nya riktlinjer för familjehemsvård för
barn och unga
 HV 2021/1002-1.1 Bilaga - Riktlinjer för familjehemsvård
för barn och unga
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§ 12
Remiss av Förslag till reviderade riktlinjer för omsorg på
obekväm arbetstid och reviderade riktlinjer för
barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor
HV 2021/880

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på remissen ” Förslag till reviderade riktlinjer för omsorg på
obekväm arbetstid och reviderade riktlinjer för barnsäkerhet i
Stockholms stads kommunala förskolor” och överlämnar det till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om dels riktlinjer för
barnomsorg på obekväm arbetstid, dels riktlinjer för barnsäkerhet i
Stockholms stads kommunala skolor. I fullmäktiges beslut om
riktlinjerna för barnsäkerhet ingår att utbildningsnämnden har
ansvar för att följa upp och uppdatera länkar i dokumentet.
Utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjerna för omsorg på
obekväm arbetstid, framför allt med anledning av att förvaltningens
organisation för omsorg på obekväm arbetstid har förändrats.
Utbildningsförvaltningen har även reviderat riktlinjerna för
barnsäkerhet med korrekta länkar till stöddokument på Stockholms
stads webbplatser.
Vidare är ett avsnitt om åtgärder vid värmebölja tillagt.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2021/880-2 Svar på förslag till reviderade riktlinjer för
omsorg på obekväm arbetstid och reviderade riktlinjer för
barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor
 HV 2021/880-1.4 Förslag till reviderade riktlinjer för omsorg
på obekväm arbetstid och reviderade riktlinjer för
barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor
 HV 2021/880-1.3 Bilaga 1 - Förslag till reviderade riktlinjer
för barnomsorg på obekväm arbetstid
 HV 2021/880-1.2 Bilaga 2 - Förslag till reviderade riktlinjer
för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala
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§ 13
Remiss av vägledning för jordbruksmark i den fysiska
planeringen i Stockholms län.
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2022/48.
HV 2022/61

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat ett förslag till
vägledning för hur jordbruksmark ska hanteras i den fysiska
planeringen. Syftet med denna rådgivande vägledning är att den ska
vara till stöd och underlätta för kommunerna i deras bedömning av
jordbruksmarken vid den fysiska planeringen. Detta ska ge
kommunerna förutsättningar till bättre och mer transparanta
avvägningar och bidra till en strukturerad diskussion om
avvägningar vid målkonflikter när det föreligger förslag om att
exploatera jordbruksmark.

Förvaltningen är positiv till remissförslaget som är en väl
genomarbetad och ambitiös beskrivning av nuläget med tydligt
identifierade problemställningar som måste besvaras inom
planeringsprocessen. Det bifogade informations- och kartmaterialet
är också mycket överblickbart och kan med fördel sammanställas i
en digital webbapplikation. Stadsdelsnämndens geografiska
ansvarsområde inkluderar emellertid ingen jordbruksmark varför
remissförslaget i mycket liten utsträckning berör HässelbyVällingby stadsdelsområde. Förvaltningen bevakar dock
kontinuerligt i samband med remissyttranden över bland annat
detaljplaner, översiktsplanering samt annan lokal- och regional
planering att en långsiktigt hållbar stadsutveckling beaktas i den
fysiska planeringen av stadsdelsområdet.
Särskilda uttalanden
Özlem Körhan med fler (V) lämnade följande särskilda uttalande:
"Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet anser att det är bra att det
skapas en vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i
Stockholms län för att stödja lokala matproduktionen.
Vi anser dock att det i vägledningen saknas tydlig information om
att vegetabilisk produktion bör prioriteras framför kött, ägg och
mejeriprodukter om kommunen vill prioritera klimat och
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miljömålen.
Vegetabilisk matproduktion har mindre total koldioxidutsläpp och
bidrar till mindre skada i närmiljö tex kontaminering och försurning
av dricksvatten via avföringen från djuren. Animaliska livsmedel är
också mer resurskrävande i form av land och vatten jämfört med
vegetabilisk matproduktion.
Utöver att produktionen av animalisk mat bidrar till mer negativ
miljö och klimatpåverkan så innebär hela djurindustrin ett stort
lidande för djuren eftersom lönsamheten prioriteras framför
djuromsorgen inom den kapitalistiska matproduktion.
Att följa den svenska djurskyddslagen kräver mycket resurser i
form av kontroll vilket inkluderar uppfödning, djurens växande,
fysiska restriktioner, matning , transport, slakt mm. I dagens läge
finns det alldeles för få djurskyddskontrollanter i relation till deras
kontrollområden och företag som är kött,mjölk och ägg producenter
konkurrerar nationellt mot varandra samt mot utländska aktörer
vilket gör att det inte går att garantera att den svenska
djurskyddslagen efterlevs.
Därför anser vi att vägledning tydligare behöver betona att
produktionen av vegetabilisk matproduktion bör prioriteras framför
animalisk matproduktion.
Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet anser att det är bra att det
skapas en vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i
Stockholms län för att stödja lokala matproduktionen.
Vi anser dock att det i vägledningen saknas tydlig information om
att vegetabilisk produktion bör prioriteras framför kött, ägg och
mejeriprodukter om kommunen vill prioritera klimat och
miljömålen.
Vegetabilisk matproduktion har mindre total koldioxidutsläpp och
bidrar till mindre skada i närmiljö tex kontaminering och försurning
av dricksvatten via avföringen från djuren. Animaliska livsmedel är
också mer resurskrävande i form av land och vatten jämfört med
vegetabilisk matproduktion.
Utöver att produktionen av animalisk mat bidrar till mer negativ
miljö och klimatpåverkan så innebär hela djurindustrin ett stort
lidande för djuren eftersom lönsamheten prioriteras framför
djuromsorgen inom den kapitalistiska matproduktion.
Att följa den svenska djurskyddslagen kräver mycket resurser i
form av kontroll vilket inkluderar uppfödning, djurens växande,
fysiska restriktioner, matning , transport, slakt mm. I dagens läge
finns det alldeles för få djurskyddskontrollanter i relation till deras
kontrollområden och företag som är kött,mjölk och ägg producenter
konkurrerar nationellt mot varandra samt mot utländska aktörer
vilket gör att det inte går att garantera att den svenska
djurskyddslagen efterlevs.
Därför anser vi att vägledning tydligare behöver betona att
produktionen av vegetabilisk matproduktion bör prioriteras framför
animalisk matproduktion."
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Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) instämde i V:s särskilda uttalande.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2022/61-2 Svar på remiss av Vägledning för
jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län.
 HV 2022/61-1.4 R2021-remiss-Vägledning jordbruksmarkwebb
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§ 14
Remiss av färdplan för äldreomsorgens utveckling
Dnr: KS 2021/1462
HV 2021/1000

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stockholm ska ha en tillgänglig äldreomsorg med hög kvalitet som
präglas av respekt för den enskildes behov och önskemål. I
samband med pandemin har det i utvärderingar och analyser, från
såväl nationellt som kommunalt håll, blivit än mer tydligt att det
finns ett behov av samlad utveckling av verksamheten.
Färdplanen ska ses som ett ramverk för ett långsiktigt
utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Ett strukturerat och
långsiktigt utvecklingsarbete ska bedrivas i hela staden, i syfte att
ge verksamheten ett tydligt uppdrag och innehåll oavsett driftform
eller utförare. Färdplanens innehåll ska uppdateras årligen utifrån
aktuell status i arbetet samt omvärldsförändringar och eventuella
nya beslut på nationell och kommunal nivå.
Det strategiska utvecklingsarbetet tar sikte på:
 ändamålsenlig styrning och organisation
 personal med rätt kompetens och bra arbetsförhållanden
 säkerställa grunduppdraget
 en kvalitativ och värdig omsorg med ett gott bemötande
Färdplanen lyfter fram pågående statliga initiativ som adresserar ett
antal behov inom verksamhetsområdet, exempelvis statliga
utredningar, lagförslag och statsbidrag, samt redan pågående arbete
i staden. Därutöver belyser färdplanen för de respektive behoven ett
antal frågor och områden som staden behöver arbeta vidare med.
Färdplanen följer nämndernas ordinarie ansvar för frågorna i
enlighet med budgetuppdrag och reglementen. En stor del av
implementeringen i verksamhet sker inom stadsdelsnämndernas
ansvar medan äldrenämnden har en viktig roll i att hålla ihop det
strategiska utvecklingsarbetet.
Färdplanen utgör en grund och ett ramverk för ett långsiktigt
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utvecklingsarbete men innehåll ska uppdateras årligen utifrån
aktuell status i arbetet samt omvärldsförändringar och eventuella
nya beslut på nationell och kommunal nivå.
Särskilda uttalanden
Tjänstgörande ersättare Peter Engberg med fler (S) lämnade
följande särskilda uttalande:
"Bristerna i äldreomsorgen, främst på äldreboenden men också i
hemtjänsten, blev uppenbara under pandemin. Många äldre blev
smittade av Covid-19 och avled alldeles för tidigt och helt i onödan.
Orsakerna till denna katastrof var att personal spred smittan, det var
för många timanställda i personalen, utbildningsnivån bland de
anställda var otillräcklig och det fanns inte nödvändig
skyddsutrustning.
Många av de äldre på våra boenden fick ingen individuell
läkarbedömning utan endast kollektivt och på distans ordinerad
palliativ vård. Dessutom gav vår stadsdelsförvaltning inte tillräcklig
information om pandemins effekter på äldreboendena till nämnden
beroende på felaktig tillämpning av sekretesslagstiftningen.
Den föreliggande färdplanen och förvaltningens synpunkter visar på
en förståelse av problemen inom äldreomsorgen, men förslagen är
inte tillräckligt verkningsfulla.
Det tryggaste vore att kommunerna har utföraransvaret inom
äldreomsorgen, liksom inom hemtjänsten. Privata vinstintressen
inom dessa verksamheter kan komma i konflikt med
kvalitetsfaktorer som följande:
- Den enskildes inflytande över omsorgens utformning
- Avdelad tid för olika insatser
- Lämpliga arbetsmetoder
- Tid för och antal deltagare i personalutbildning
- Tid för handledning och reflektion
- Funktionell arbetsledning och antalet arbetsledare
- Personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö
Timanställningarna
Ofta framhålls tre faktorer som särskilt viktiga för kvaliteten inom
såväl äldreomsorgen som hemtjänsten:
1) Kontinuiteten i mottagarens kontakter med personalen
2) Begränsning av andelen arbetade timmar, som utförs av
timanställda
3) Medarbetarnas utbildningsnivå
Kontinuiteten underlättar relationerna och att lära känna varandra
föder tillit. En medarbetare som återkommer kan också lättare
uppmärksamma förändringar i vårdbehovet hos mottagaren. Detta
gäller såväl personalen på äldreboendena som medarbetarna i
hemtjänsten.
Timanställningarna måste bli färre. I vårt område har Skolörtens
serviceboende dragit ner andelen timanställda från 22,6% i januari
2019 till 10,9% i oktober 2021. Andra äldreboenden och
hemtjänsten borde följa det exemplet.
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Personalens utbildningsnivå
I färdplanen finns resonemang om hur man ska klara av att
rekrytera kompetent personal och hur den redan anställda
personalen ska kompetensutvecklas. Man är förvånad över att det är
så få kompetenta sökande till ledigförklarade tjänster.
Äldreomsorgen och hemtjänsten kommer att expandera de
kommande åren och kommunen måste påverka staten att utöka
utbildningsplatserna redan i gymnasieskolan för adekvata
omsorgsutbildningar och kommunen måste stödja de fackliga
kraven på bättre anställningsvillkor i dessa yrken. Om inte det sker
kommer det att finnas för få sökande till dessa tjänster.
Det föreslås att staden ska ha en högre andel utbildade
undersköterskor och att samtliga medarbetare inom äldreomsorgen
ska ha adekvat utbildningsnivå senast år 2033. Ambitionen är helt
nödvändig, men här krävs snabbare insatser. Målet bör nås senast år
2025 och inte 2033 som är alldeles för långt bort.
Handlingsplanen för en äldrevänlig stad
Det är bra att förvaltningen framhåller handlingsplanen för en
äldrevänlig stad, som identifierade följande utvecklingsområden:
- Delaktighet och inflytande
- Samverkan och partnerskap
- Social inkludering
- Bostäder och stadsmiljö
- Kommunikation och information
MAS, MAR, MAL och MAPS
Färdplanen bör – som förvaltningen påpekar – fastställa en tydlig
organisation och mandat för funktionerna MAS (medicinskt
ansvarig sjuksköterska) och MAR (medicinskt ansvarig för
rehabilitering). Läkarvården inom äldre-omsorgen är olika
organiserad inom regioner och kommuner. Enligt vår mening bör
man bygga upp ett system med MAL (medicinskt ansvariga läkare)
inom äldreomsorgen och dessa läkare bör vara anställda av
kommunen.
Det bör också övervägas att inrätta en motsvarande funktion som
MAPS (medicinskt ansvarig psykiater och/eller psykolog) för att
komma till rätta med den omfattande psykiska ohälsan bland våra
äldre. Alla äldre har rätt till en individuell läkarkontakt och att vid
behov få psykiatrisk konsultation.
Äldreomsorgslag
En statlig utredning utarbetar för närvarande en ny äldreomsorgslag.
Den kan komma att vara ett värdefullt stöd för kommunernas
utvecklingsarbete. Antalet äldre ökar och detta politikområde blir
allt viktigare. Den nya lagen och den föreslagna färdplanen kan med
våra här framförda justeringar ligga till grund för utvecklingen av
äldreomsorgen i Stockholm."
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Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
"Vi tycker det är bra att en färdplan för äldreomsorgens långsiktiga
utveckling tas fram. Äldreomsorgen har drabbats hårt av pandemin
och det finns därför ett stort behov av ett strukturerat
utvecklingsarbete för att stadens äldreomsorg ska vara tillgänglig
och av hög kvalitet för alla stockholmare, utifrån den enskildes
behov och önskemål. Coronakrisen har synliggjort brister inom
äldreomsorgen som är direkta konsekvenser av oansvariga politiska
beslut, och vi i Feministiskt initiativ anser att det är hög tid att
åtgärda detta genom satsningar på de äldre och äldreomsorgens
personal.
Vidare anser vi, precis som det står i tjänsteutlåtandet, att det är
anmärkningsvärt att det saknas en övergripande jämställdhetsanalys
i färdplanen. Vi instämmer i att det är oerhört viktigt att det
jämställdhetsperspektivet beaktas och finns med i arbetet och skulle
därför vilja se att det görs ett tillägg som får med detta perspektiv.
Feministiskt initiativ vill se en äldreomsorg som tar hänsyn till
skillnader mellan olika grupper av äldre personer. Kvinnor, hbtqipersoner, äldre som tillhör nationella minoriteter, och äldre som
migrerat från andra länder – ska alla ha lika rätt till en värdig
ålderdom.
Slutligen vill vi lyfta vikten av satsa på personalkontinuiteten och
fortsätta utveckla äldreomsorgen med goda arbetsvillkor för
personal genom att säkra tillgången till trygga äldreboenden i
kommunal regi för att kunna garantera att rätt kompetens, bra
anställningsvillkor, och utveckling av lokalerna prioriteras."
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1000-3 Remissvar- Färdplan för äldreomsorgens
utveckling
 HV 2021/1000-5 Bilaga Färdplan för äldreomsorgens
utveckling
 HV 2021/1000-4 Bilaga 2 Kompetenutvecklingsinsatser
inom äldreomsorgen
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Anmälningar och rapporter
§ 15
Brukarundersökning omsorg om personer med
funktionsnedsättning 2021
HV 2021/964

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
redovisning och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Fem brukarundersökningar har under hösten 2021 genomförts inom
verksamhetsområdet omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
Hemtjänst yngre. Index för nöjdhet i Hässelby-Vällingby uppgår till
80 och i staden totalt uppgår index till 78.
Korttidsvistelse/korttidshem. Index för nöjdhet i HässelbyVällingby uppgår till 84 och i staden totalt uppgår index till 85.
Grupp- och servicebostäder. På frågan om brukaren är nöjd med sitt
boende är andelen positiva svar 82 procent i stadsdelen och 84
procent i staden totalt.
Daglig verksamhet. På frågan om brukaren är nöjd med sin dagliga
verksamhet är andelen positiva svar 88 procent i stadsdelen och 89
procent i staden totalt.
Sysselsättning. På frågan om brukaren är nöjd med sin
sysselsättningsverksamhet är andelen positiva svar 95 procent i
stadsdelen och 92 procent i staden.
I fyra av fem rapporter visar resultat på en positiv utveckling, för
korttidsvistelse uppvisas ett negativt resultat som ligger i linje med
staden totalt och kan till viss del bero på effekter av pandemin.
Resultatet analyseras vidare på enhetsnivå och utgör tillsammans
med egna undersökningar, exempelvis kvalitetsobservationer, grund
för vidare arbete för förbättring i verksamheten.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
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Handlingar i ärendet
 HV 2021/964-10 Brukarundersökning omsorg om personer
med funktionsnedsättning
 HV 2021/964-6 Hemtjänst yngre - Hässelby-Vällingby
 HV 2021/964-5 Kortidsvistelse - Hässelby-Vällingby
 HV 2021/964-8 Stadsdelsrapport, Gruppboende, HässelbyVällingby 2021
 HV 2021/964-9 Stadsdelsrapport Daglig verksamhet,
Hässelby-Vällingby 2021
 HV 2021/964-7 Stadsdelsrapport, Sysselsättning, HässelbyVällingby 2021
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§ 16
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2021
Anmälningsärende
HV 2022/34

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner rapporteringen och
lägger den till handlingarna.Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
godkänner rapporteringen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden ska kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader
från datum för beslut eller där verkställigheten har avbrutits.
Tidigare rapporterade ej verkställda beslut som under perioden
verkställts eller avslutats rapporteras också.

Rapporteringen avser kvartal 4 2021 och rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och stadens
äldreförvaltning/socialförvaltning och revisionskontor.
För kvartalet rapporteras
4 ej verkställda, 1 verkställt och 3 avslutade beslut inom barn och
unga. Ej verkställda beslut beror på svårigheter att rekrytera
kontaktpersoner, särskilt under pandemin och utifrån specifika
behov samt önskemål om plats på specifikt korttidshem som inte
har några lediga platser.
2 ej verkställda, 4 verkställda och 1 avslutat beslut inom vuxen,
omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Ej verkställda beslut beror på resursbrist bostad.
10 ej verkställda, 6 verkställda och 8 avslutade beslut inom
äldreomsorg. I samtliga fall av ej verkställda beslut har den enskilde
tackat nej till erbjudande.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2022/34-4 Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021
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HV 2022/34-3 Ej verkställda Barn och ungdom kvartal 4
2021
HV 2022/34-1 Sammanställning av ej verkställda beslut
inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri kvartal 4 2021
HV 2022/34-2 Ej verkställda beslut Äldreomsorgen kvartal 4
2021
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§ 17
Svar på skrivelse om indragna uppföljningar av barn
under pandemin
Skrivelse från vänsterpartiet (V)
HV 2021/1030

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit en skrivelse från (V) med två frågor om
uppföljningar av barn under pandemin. Förvaltningen svarar på
frågorna. Förvaltningen har träffat alla barn fysiskt under pandemin.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1030-2 Svar på skrivelse
 HV 2021/1030-1 Indragna uppföljningar av barn under
pandemin
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§ 18
Svar på skrivelse om det ökade våldet i HässelbyVällingby
Svar på skrivelse från socialdemokraterna (S)
HV 2021/983

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Lisa Carlsson, Norma Arranda De Guitierrez, Mario Chahrestan,
Shuta Bari och Peter Engberg från Socialdemokraterna frågar i
skrivelse till stadsdelsnämnden hur det arbetas med att motverka det
ökade våldet i stadsdelsområdet och vilka åtgärder som tas för att
säkerställa en god arbetsmiljö i socialtjänsten.

Trygghet är ett förvaltningsövergripande fokusområde där det inom
alla verksamhetsområden arbetas för att minska brott och öka
tryggheten hos målgrupperna. Stadsdelsförvaltningen samverkar
med flera organisationer för att minska våldet. Samverkan sker med
bland andra utbildningsförvaltningen, polis, fastighetsägare och
civilsamhället i form av föreningar och näringsliv.

Arbetet för en god arbetsmiljö bygger på att medarbetare och chefer
har rätt förutsättningar för att leda och bidra till utveckling. Arbetet
med Stockholms stads handlingsplan för en förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare
intensifieras. I samverkan med fackliga organisationer planerar
förvaltningen för säkerställande av implementeringsarbetet och vad
som är särskilt viktigt att prioritera för förvaltningens medarbetare
under 2022.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2021/983-2 Skrivelse om det ökade våldet i HässelbyVällingby
 HV 2021/983-1 Skrivelse om det ökande våldet i HässelbyVällingby
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§ 19
Anmälan av ärendelista för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
Avseende tidsperioden 2021-12-17 till 2022-02-03
HV 2021/1018

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 2021-12-17 till 2022-02-03.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1018-4 Anmälan av ärendelistan för HässelbyVällingby stadsdelsnämnd
 HV 2021/1018-5 Ärendelista 2021-12-17 till 2022-02-03
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§ 20
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
Under tidsperioden 2021-12-17 till 2022-01-27
HV 2021/1015

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av anmälan och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation under
tidsperioden 2021-12-17 till 2022-01-27.

HV 2021/1031
Uppsägning av förskoleplats p.g.a. felaktiga uppgifter
2021-12-21
Avdelnings-chef
HV 2021/1032
Uppsägning av förskoleplats p.g.a. outnyttjad plats
2021-12-21
Avdelnings-chef
HV 2022/5
Tillfälligt förordnande som avdelningschef för avdelningen för
verksamhetsstöd och stadsmiljö vid Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning
2021-01-03
Stadsdels-direktör
HV 2022/37
Uppsägning av förskoleplats p.g.a. outnyttjad plats
2022-01-18
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Avdelnings-chef
HV 2022/49
Uppsägning av förskoleplats p.g.a. outnyttjad plats
2022-01-19
Avdelnings-chef
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1015-3 Anmälan av tjänstemnnabeslut fattade på
delegation
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§ 21
Anmälan av pensionärsrådets protokoll, möte 2022-02-14
HV 2021/1016

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av protokollet och
lägger det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från pensionärsrådets möte 2022-02-14
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1016-7 Protokoll från pensionärsrådets möte 202202-14
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§ 22
Anmälan av protokoll från rådet för
funktionshindersfrågor, möte 2022-02-14
HV 2021/1017

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av protokollet och
lägger det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor, möte 2022-02-14
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens
förslag till beslut
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§ 23
Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Följande frågor togs upp:
 Önskemål om verksamhetsbesök. Ledamöter och ersättare i
stadsdelsnämnden som är intresserade att besöka en
verksamhet inom avdelning vuxen anmäler sitt intresse till
avdelningschef Fredrik Skoglund.
 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att arvode ska
utgå för halvdags utbildning av stadsdelsnämnden 2022-0202.
 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att arvode ska
utgå för halvdags utbildning av social delegation 2022-0330.
 Skrivelse som inkommit till förvaltningen från Stugängens
kolloniförening har besvarats av förvaltningen. Vidare
dialog kommer att ske.
 De två skrivelser som inkommit under sammanträdet,
skrivelse från (S), (V) och (FI) med frågor med anledning av
brukarundersökning omsorg om personer med
funktionsnedsättning 2021 samt en skrivelse från (SD) om
lokal för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds
sammanträden tas emot och lämnas till förvaltningen för
beredning.
 Bo Arkelsten berättar om läget på Hässelby-Vällingbys
parklekar särskilt vad gäller de parkleksbyggnader som
tillfälligt stängts i avvaktan på fördjupad utredning av dålig
luftkvalitet. På parklekarna Ripvidet och Ådalen har det
placerats ut så kallade toalettvagnar.
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§ 24
Förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Susanna Halldin Olsson lämnade följande
information:
 Invigning av Hässelby torg blir den 2 april kl 11-14.
Förvaltningen samarbetar med Trafikkontoret kring
programmet för invigningen. Förvaltningen kommer ha
tjänstemän på plats för att informera bland annat om vårt
trygghetsarbete. Det är bra om ni i nämnden kan delta under
invigningen.
 Restriktionerna med anledning av Covid-19 har hävts.
 Läget i förskolan och äldreomsorgen är fortfarande ansträngt
med stora personalbortfall.
 De som arbetar på stadsdelsförvaltningen har en succesiv
återgång till arbetsplatsen under februari och mars månad.
Från 1 april gäller Stockholms stads ramverk. Enligt detta
ska merparten av arbetet utföras på arbetsplatsen men
öppnar samtidigt för fortsatt möjlighet att arbeta delvis
hemifrån.
 Med anledning av pandemin men också med anledning av
läget i världen kommer förvaltningen att ha en högre
beredskap, generellt, för krisberedskap. Kontinuitetsplaner
ska tas fram.
 Projekt nyckelfri hemtjänst har flyttats fram och kommer att
genomföras under kvartal 1, 2023.
 Man planerar för genomförandet av dos 4 av Covid-19
vaccin till brukare inom äldreomsorgen.
 De trygghetslarm som inte fungerat som de ska håller på att
bytas ut.
 Stadsdelsförvaltningen har ett brett sportlovsprogram för
barn och ungdomar.
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