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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 fråga från Kommunal
och en fråga från ordförande om Lambarön. Det anmäls också en
skrivelse från (SD) om hemlöshet. Skrivelsen och frågorna tas upp
under punkt 22.
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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 protokollet 2022-04-04.
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Allmänhetens frågestund
Bland annat följande frågor togs upp:
 Frågor och synpunkter kring Maltesholms torg
 Föreningsbidrag
 Midsommarfirande
 Försening av kraftvärmeverket
 Parkeringsplatser i Lövsta
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Medborgarförslag
§4
Svar på medborgarförslag om mål för när skräp ska vara
bortplockat och att anställa skräpplockare
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2021/883
HV 2021/883

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om mål för när skräp i naturen, på gator och i
parker ska vara bortplockat samt att anställa långtidsarbetslösa som
skräpplockare. I medborgarförslaget föreslås en maxgräns på att allt
skräp skall vara bortplockat inom 1 vecka.

Förvaltningen har en upphandlad entreprenör som sköter
renhållning samt skräpplockning. Förvaltningen är också i färd med
att anställa feriearbetare under lovperioder för att hjälpa till med
skräpplockning bland annat. Förvaltningen har ett upphandlat
kontrakt med en entreprenörs som ansvar för att säkerställa
renhållningen i stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen har därav
ingen möjlighet att anställa långtidsarbetslösa för skräpplockning.
Förvaltningen tackar för förslaget och uppmanar samtliga
medborgare att rapportera nedskräpning eller andra brister i
stadsmiljön via tyck till appen. Tyck till appen finns både som app
för Android och Iphone samt på hemsidan.

https://trafik.stockholm/tyck-till/
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/883-4 Svar på medborgarförslag om plockstädning
av städ
 HV 2021/883-1 Medborgarförslag - sätt ett mål för när skräp
ska vara bortplockat och anställ skräpplockare
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HV 2021/883-3 Medborgarförslag - Anställ skräpplockare
Bortredigerad
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§5
Svar på medborgarförslag om fritidsgård för personer
med psykisk ohälsa
HV 2022/35

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att förvaltningen ska
starta en fritidsgård för personer mellan 15-30 år som har problem
med psykisk ohälsa eller är i riskzonen för att drabbas av det.
Förvaltningen redogör för vilka verksamheter som finns samt hur de
utvecklas och svarar att det inte finns några planer på att starta
någon ny verksamhet.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/35-6 Svar på medborgarförslag om fritidsgård för
psykiskt svaga
 HV 2022/35-1 Medborgarförslag Fritidsgård för personer
med psykisk ohälsa
 HV 2022/35-5 Medborgarförslag Fritidsgård psykisk ohälsa
Bortredigerad
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§6
Anmälan av medborgarförslag som inte hanteras på
nämnd
HV 2022/102

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av anmälan av
medborgarförslag som inte hanteras på nämnd och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Alla inskickade förslag med rubriken ”medborgarförslag” som inte
uppfyller kriterierna enligt stadsdelsnämndens riktlinjer anmäls till
nämnd. Stadsdelsförvaltningen har hanterat dessa förslag genom att
svara till den som skickat in förslaget samt skickat vidare eller
hänvisat till rätt instans.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/102-1 Anmälan av medborgarförslag som hanterats
av förvaltningen
 HV 2022/102-2 Medborgarförslag gällande säkerheten vid
Råcksta T-bana nämndversion
 HV 2022/102-9 Medborgarförslag om brunnslock
nämndversion
 HV 2022/102-7 Medborgarförslag om koldioxidbudget
nämndversion
 HV 2022/102-7.1 Medborgarförslag om koldioxidbudget
nämndversion del 2
 HV 2022/102-8 Medborgarförslag om återvinningsstation
nämndversion
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Beslutsärenden
§7
Revidering av rutin för medborgarförslag
HV 2022/215

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att anta den reviderade
rutinen för medborgarförslag.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår en reviderad rutin för hantering av
medborgarförslag.
Den reviderade rutinen innebär att det tydliggörs att förvaltningen
ska samverka med andra aktörer i medborgarförslag när så är
möjligt. Den samverkan som sker ska redovisas i varje ärende.
Enligt nu gällande rutin besvaras inte de medborgarförslag där
stadsdelsnämnden inte har någon rådighet i frågan. I föreslagen
revidering besvaras samtliga medborgarförslag. Den som lämnat ett
medborgarförslag ska veta att medborgarförslag alltid bereds,
besvaras och blir föremål för samverkan när det är möjligt. Detta
gäller även när den slutliga mottagaren är en annan aktör än
stadsdelsnämnden. Nytt är också att samtliga medborgarförslag som
skickas till annan aktör ska följas upp. Tre gånger om året ska
stadsdelsnämnden få en redovisning av denna uppföljning.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/215-1 Revidering av rutin för medborgarförslag
 HV 2022/215-2 Rutin medborgarförslag - förslag på
revidering
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§8
Delegationsordning för Hässelby Vällingby
stadsdelsnämnd 2022
HV 2022/149

Beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd fastställer
delegationsordningen för 2022.
2. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att, enligt
kommunallagen 7 kap 5 §, delegera beslutanderätten till
förvaltningschefen.
3. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att, enligt
kommunallagen 7 kap 6 §, ge förvaltningschefen rätt att
vidaredelegera beslutanderätten till den lägsta angivna nivån i
delegationsordningen.
4. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att förordna, enligt
lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
enhetschef Azita Iranipour rätt att fatta beslut enligt 43 § 1 st 2 p,
begäran av biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om
vård eller omedelbart omhändertagande. Tidigare förordnande
avseende enhetschef Aida Rizvic upphör att gälla.
5. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds delegationsordning är en
förteckning över vilka funktioner som kan fatta beslut på nämndens
vägnar, i ett ärende eller en viss grupp av ärenden. I början av varje
år fastställs delegationsordningen för Hässelby Vällingby
stadsdelsnämnd. Delegationsordningen kan också revideras under
året. Detta då förteckningen behöver hållas aktuell avseende
ändringar i lagstiftning och kommunfullmäktiges beslut om
nämndernas ansvarsområden. Uppdateringar kan också behöva
göras utifrån organisatoriska förändringar och nya arbetssätt inom
såväl som utom förvaltningen. Respektive avdelningschef har
godkänt föreslagna förändringar.

Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
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Handlingar i ärendet
 HV 2022/149-1 Delegationsordning för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd 2022
 HV 2022/149-2 Delegationsordning Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2022
Sida 14 (43)
2022-03-31

§9
Månadsrapport februari 2022
HV 2022/216

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
månadsuppföljning februari 2022.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och
resultatdispositioner.

Förvaltningens prognostiserar ett överskott inom flykting avseende
generalschablon med 7 mnkr och ett överskott prognostiseras inom
ekonomiskt bistånd med 3 mnkr. Vidare lyfts ett underskott om 8
mnkr fram för äldreomsorgen. Underskotten återfinns inom
utförarna av hemtjänst. Samt även ett mindre underskott om 2 mnkr
inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen har beviljats medel i avstämningsärendet om 17,7
mnkr varav 13,8 mnkr var sökta i VP.

Verksamhet för medborgarkontoret som budgeterats under nämnd
och förvaltningsadministration med 3 mnkr föreslås budgeteras och
redovisas under barn, kultur och fritid med 3 mnkr. Detta på grund
av ändrade verksamhetskoder från 2022.
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 återinvesteras i verksamheten.
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Med anledning av kriget i Ukraina behöver förvaltningen ha en
tydlig plan för mottagande av ukrainska flyktingar som kommer till
Stockholm och till vår stadsdel. Det bör även synliggöras i
budgeten.
Socialdemokraterna skulle dessutom 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 trygga tillsvidareanställningar. Särskilt
när förvaltningen redovisar överskott inom olika områden. Behovet
av trygga anställningar har funnits innan den rådande Coronapandemin, behovet har dock belysts och tydliggjorts under
pandemin och kommer att finnas efter den också. Det handlar om
personalens välmående, medborgarnas trygghet och därmed en
välfungerande verksamhet för alla parter.
Överskott kan även investeras i form av satsningar till den ökade
arbetslösheten, särskilt bland unga. Många ungdomar vet inte var de
ska ta vägen eller hur de ska ta sig in i arbetsmarknaden. Vetskapen
kring medborgarkontor och liknande kanaler tycks lysa med sin
frånvaro, särskilt bland våra ungdomar i stadsdelen. Därför ses det
högst motiverat att satsa på att förmedla nödvändig
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 privat aktör, skära ner på verksamheter 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
borgerligt politiskt styre som både saknar ambitioner, ork och vilja."
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Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia instämmer i (S) särskilda uttalande.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/216-1 Månadsrapport februari
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§ 10
Boendeplan för bostäder med särskild service enligt LSS
och SoL 2022-2032, region västerort
Underlag till den stadsövergripande boendeplaneringen
HV 2022/59

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner boendeplan för
bostäder med särskild service enligt LSS och SoL 2022-2032 för
region västerort när det gäller den del som avser HässelbyVällingby stadsdelsnämnd.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningarna i region västerort, Rinkeby-Kista,
Hässelby-Vällingby, Bromma och Spånga-Tensta, har i samarbete
tagit fram en plan för bostäder med särskild service för personer
med funktionsnedsättning för perioden 2022-2032. Regionens
boendeplan är, tillsammans med övriga regioners boendeplaner,
underlag till den stadsövergripande boendeplanen som tas fram av
socialförvaltningen. Boendeplanen omfattar bland annat befintliga
boenden, planerade byggprojekt och uppskattat behov av bostäder
med särskild service för personer med funktionsnedsättning.
Swecos prognos över behovet av bostäder med särskild service för
perioden 2022-2032 utgör ett viktigt underlag i boendeplanen.
Hässelby-Vällingby har med kontorsyttrande överlämnat underlaget
till socialförvaltningen dem tillhanda senast 2022-02-18.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnar följande
särskilda uttalande:
"För att alla ska ha rätt och möjlighet till en bostad som är anpassad
efter den enskildes behov och förutsättningar behöver staden öka
antalet anpassade bostäder. Det yttersta ansvaret för detta ligger
hos staden, som tillsammans med stadsdelsnämnderna bör
säkerställa att behovet av bostäder till rimlig kostnad tillgodoses,
bland annat i samverkan med bostadsbolagen,
stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och
fastighetsnämnden. Vi instämmer i Förvaltningens uppfattning om
att det i region västerort kommer finnas ett underskott av bostäder
med särskild service under prognosperioden och vi hoppas att alla
nybyggnadsprojekt som blir av är tillräckligt eller att det blir ett
överskott av bostäder vid prognosperiodens slut.
Vi ställer oss också kritiska mot att Förvaltningen hamnar i ett läge
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där man tvingas köpa platser utanför de egna verksamheterna då det
slår hårt mot ,framförallt, de boende som egentligen vill ha
möjlighet att bo i ett område de trivs i och redan känner till - men
istället tvingas de flytta för att det inte finns tillräckliga alternativ i
stadens egna ägo. Detta är ett otroligt intrång i en persons integritet
och privatliv och det är häpnadsväckande att personer med behov av
SoL och LSS inte har möjlighet att själva bestämma var de vill bo något som andra människor tar för givet. Staden måste se över den
befintliga Boendeplanen och utveckla den till kommande år - det
behövs en nytt helhetsgrepp kring planeringen av bostäder för den
här målgruppen för att kunna garantera att alla bostäder som behövs
kommer att byggas för att täcka behovet.
Region västerort uttrycker ett flertal svårigheter med att matcha
det befintliga behovet med verklig tillgång på bostäder med särskild
service och att utbudet av bostäder inom stadens valfrihetssystem är
inte tillräckligt stort och varierande vilket gör det svårt att hitta
fungerande alternativ för personer med komplexa
funktionsnedsättningar och särskilda behov. Detta är ett resultat av
de blågrönas misslyckade politik där marknadskrafterna får styra
bostadsbygget på ett sätt som gynnar de resursstarka invånarna i
staden och missgynnar de marginaliserade och resurssvaga
grupperna.
Slutligen vill att berörda nämnder framöver, i samband med bostads
exploateringsprojekt, ska pröva om projekten kan innehålla en andel
om minst fem procent lägenheter för särskilt boende, med
prioriterad inriktning på boenden inom funktionshinderomsorg och
socialpsykiatri. På så sätt kan staden garantera att man alltid täcker
upp för behovet av anpassade bostäder."
Ersättaryttrande
Ersättare Angelo Tapia (FI) ansluter sig till (S) särskilda uttalande
Särskilda uttalanden
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) lämnar följande särskilda
uttalande:
"- Att delvis instämma i förvaltningens förslag till beslut
- att därutöver anföra
Rutinen av erbjudandet om lägenhet, visningar och svarstid behöver
förändras och förbättras. Idag blir den enskilde erbjuden en lägenhet
i taget. Anhöriga, god man och förvaltare behöver innan svarstiden,
som är en vecka gå på visning, och sen ta ett beslut igenom att tacka
ja eller nej.
Bostadens placering, närliggande miljö samt närhet till föräldrar och
anhöriga är en viktig faktor vid en flytt. De flesta känner en stor
stress och oro vid valet av en gruppbostad. Bristen på lägenheter gör
att den enskilde hamnar i en osäkerhet, om de svarar nej så vet de
inte när ett nytt erbjudande blir aktuellt. Det gör att väldigt många
med stor sannolikhet hamnar i en livsmiljö som inte
överensstämmer med den enskildes behov. Exempelvis kan den
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enskilde som är extremt ljudkänslig hamna på en gruppbostad där
ljudnivån är hög. En som är beroende av teckentolkning hamna på
en gruppbostad där adekvat kunskap inte finns. För att minimera
riskerna för eventuella beteendestörningar, självskadabeteende och
utagerande beteende är det av största vikt att en placering sker med
stort hänsyn till den enskildes faktiska behov. Därför tycker vi ifrån
vänsterpartiet att rutiner vid erbjudandet av lägenhet bör förbättras
och underlättas för den enskilde. Alla involverade som ska fatta
beslut bör erbjudas minst två visningar så brukare kan jämföra
alternativen mot varandra eller att staden erbjuder någon slags
bostadskö som är välanpassad för brukare som omfattas av LSS.
Det är också viktigt att den enskilde blir erbjuden en lägenhet, nära
den miljö som den enskilde är van vid och att det bör vara av största
vikt att brukare som omfattas av LSS får stöd att få bo nära
anhöriga och vänner om så önskas."
Handlingar i ärendet
 HV 2022/59-2 Boendeplan för bostäder med särskild service
enligt LSS och SoL 2022-2031
 HV 2022/59-3 Boendeplan Region västerort 2022
 HV 2022/59-4 Prognos-Swecos rapport 2021
 HV 2022/59-1 Kontorsutlåtande Boendeplan 2022-2032,
bostad med särskild service SoL och LSS. region Västerort
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§ 11
Boendeplan för äldre 2023 med utblick mot 2040 Region
Västerort
HV 2022/171

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner Boendeplan för
äldre 2022 med utblick mot 2040 för region västerort gällande de
delar som avser Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen gör bedömningen att nuvarande vård- och
omsorgsplatser motsvarar förvaltningens behov fram till 2030.
Därefter behövs ytterligare boenden för att möta det ökade behovet.
Vardaga planerar att bygga ett vård- och omsorgsboende med 58
platser inom Hässelby-Vällingby. Planerad byggstart är 2025

Förvaltningen bedömer att det framöver finns ett behov av boenden
för äldre som lever i hemlöshet och har missbruksproblematik eller
andra specifika behov. Förvaltningen ser även ett ökat behov av
boende för personer i åldersgruppen yngre äldre med komplexa
svårigheter, så som psykisk ohälsa, missbruk och samlarbeteende.
Även profilboende för personer med demens i tidig ålder bedöms
behöva utökas.

Stadsdelens servicehus har behov av upprustning både gällande
lägenheter och allmänna utrymmen.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/171-3 Boendeplan för äldre 2023
 HV 2022/171-2 Boendeplan för äldre 2023 med utblick mot
2040 Region Västerort slutversion
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Remisser
§ 12
Remiss av framkomlighetsstrategin
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1699.
HV 2021/1038

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Framkomlighetsstrategin är Stockholms stads trafikstrategi som
antogs av kommunfullmäktige 2013. I Stockholms stads budget
2020 gavs trafiknämnden i uppdrag att påbörja en revidering av
Framkomlighetsstrategin. I budget 2021 konkretiserades
inriktningen på uppdraget att gälla fortsatt revidering med
utgångspunkt i framväxande mobilitetstjänster och
delningsekonomi och där prioriteringen för gång, cykel,
kollektivtrafik samt godsfordon med hög beläggning ligger fast.

Förvaltningen är positiv till remissförslaget som på ett ambitiöst sätt
lyfter fram de utmaningar som staden inom en snar framtid behöver
hitta lösningar till för att uppnå ett yteffektivt och kapacitetsstarkt
trafiksystem. De framtagna förslagen till planeringsinriktningar med
tillhörande åtgärdsområden är också väl avvägda för det fortsatta
utvecklingsarbetet. Vidare anser förvaltningen att det är angeläget
att staden ombesörjer en snabb lösning på den oordnade situation
som råder när det gäller användningen av elsparkcyklar. Frågan är i
allra högsta grad en trafiksäkerhetsfråga och behöver därför på ett
tydligare sätt lyftas och prioriteras i förslaget till revidering av
stadens trafikstrategi.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) och ledamot Özlem
Körhan med fler (V) lämnar följande särskilda uttalande:
"Framkomlighetsstrategin
I enlighet med den fastställda strategin ansluter vi oss till
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prioriteringen av gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik och
godsfordon och vill därutöver anföra;
Många storstäder har betydande problem med de överallt
förekommande elsparkcyklarna. Företagen, som hyr ut dessa cyklar,
har i många städer inga regler att följa. Fordonen framförs på
trottoarer, gångbanor och torg och orsakar olyckor. Ibland krockar
de med bilar och leder till svåra skador. Cyklarna slängs var som
helst, vilket medför en olycksrisk t. ex. för synskadade.
Stockholm borde – i likhet med t.ex. Oslo – nu reglera denna
elsparkcykeltrafik genom bl. a. följande åtgärder:
- Skärpa företagens ansvar när det gäller att flytta cyklar som
hindrar framkomligheten
- Införa åldersgräns för att framföra elsparkcyklar
- Förbjuda elsparkcyklar på vissa centrala platser under vissa tider
på dygnet
Utveckla kollektivtrafiken
Stockholm måste utveckla kollektivtrafiken. För oss i Västerort
innebär det bland annat att man bör utreda om det går att bygga ett
tredje spår i tunnelbanan för att skapa direktlinjer mellan
Hässelby/Vällingby och innerstaden samt utveckla busstrafikens
kapacitet i vår stadsdel.
Lös aktuella trafikproblem
Alla trafikanter upplever vissa trafikproblem men ett stort problem
är bilköerna kring Brommaplan som påverkar trafiken på ett
negativt sätt. Den presenterade framkomlighetsstrategin borde lösa
detta problem."
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) instämmer i (S) och (V):s särskilda
uttalande.
Särskilda uttalanden
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) lämnar följande särskilda
uttalande:
"Hässelby-Vällingby är en stor stadsdel, där brukare är i behov av
att åka kollektivtrafik för att ta sig till olika områden i stadsdelen.
Det ökade priserna i kollektivtrafiken försvårar möjligheten till
rörelsefrihet I stadsdelen för redan svårt ekonomisk utsatta personer
som jobbar inom offentlig sektor, pensionärer, barn och ungdomar.
Buss turerna behöver förbättras och vara mer tillgänglig mellan 541,
Jakobsberg-Vällingby, Vällingby-Jakobsberg under rusningstid
Även 119 som åker från Backlura-Sollentuna. Vi såg under
pandemin hur svårt det var att hålla avstånd, och det är lika hopplöst
att vänta på nästa buss. Allt fler barn åker buss mellan skolan, och
hemmet dels på grund av fria skolvalet och det ökade trycket på
bussarna är enorm.
Fler väljer att cykla till jobbet, En orsak som pekas ut är att snön
försvunnit tidigt och att många stockholmare inte behövt vänta in
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våren för att ta cykeln till jobbet. Men det finns stora utmaningar för
cykel pendlare.
2020 anmäldes totalt 521 cykelstölder i Hässelby-Vällingby. Det
här är ett all allvarligt problem och det krävs lösningar,
förvaltningen behöver bygga ut modernare cykel parkeringar, och
se över möjligheten att införa låne-cyklar i Åkermyntan centrum,
Vällingby torg, Hässelby-gård, och Åkermyntans centrum det här
kommer ge möjlighet till att fler får möjlighet till ett klimat
smartare alternativ och det kommer också minska trycket på
biltrafiken och kollektivtrafiken.
Vi vet att ungdomar I stadsdelen är begränsade för rörelsefrihet i
stadsdelen, och prisökningar på kollektivtrafiken är orsaken till att
cykelstölderna är på rekord hög nivå.
Vi behöver vi se till att höja åldersgränsen för fri kollektivtrafik för
ungdomar, speciellt under loven då kostnadsfria lov aktiviteter är
utspridda i stadsdelen. Stadsdelens idrott och simhall ligger i
Vällingby, för en ungdom kostar en resa tur och retur 52kr detta gör
att det blir dyrt för ungdomar som behöver åka tåg, eller buss för att
ta sig till idrottshallarna. Exempelvis vet vi att förvaltningen
tillsammans med flertal föreningar anordnar kostnadsfria aktiviteter
under loven, vilket gör att många på grund av biljettpriserna inte får
möjligheter att delta på kostnadsfria aktiviteterna och det här gör att
ungdomar som verkligen är i behov av aktiviteterna ändå inte får
möjlighet att delta.
Stadsdelen behöver se till att göra framkomligheten mer tillgänglig
för stadsdelens ungdomar.
Under vinterhalvåret har vi sett att förvaltningen har brustit i sitt
arbete med halkbekämpningen. Halkbekämpningen är viktig för
vårdpersonalen som går och cyklar mellan brukare som har
Hemtjänst, vi vet också att många äldre personer blir isolerade i
hemmet på grund av halkan. Is på parkgator har gjort att det är
omöjligt att gå även om halkskydd till skor används . Därför
behöver förvaltningen se över rutinerna för halkbekämpningen och
se till att stadsdelen oavsett årstid är framkomligt för människor I
stadsdelen. Exempelvis har Stadsdelen uppförsbackar på flera gator
där räcken saknas.
För personer med rullator, och rullstol är framkomligheten under all
kritik. Framkomligheten för människor med funktionsvariationer
behöver bli betydligt bättre under vinterhalvåret, ingen ska behöva
bli begränsad eller isolerad på grund av årstid. Flertal brukare som
omfattas av LSS tvingas stanna hemma då det är omöjligt att gå ute,
användningen av rullstol blir begränsad, när parkgator är fulltäckt
av snö och is."
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1038-5 Svar på remiss av Revidering av
Framkomlighetsstrategin.
 HV 2021/1038-4 Komplettering Reviderad
framkomlighetsstrategi, KS 2021/1699
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§ 13
Yttrande över remiss angående revidering av
samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler
HV 2021/1023

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”Revidering av
samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler” för
yttrande.
I ärendet framgår att det huvudsakliga syftet med att revidera
samverkansavtalet är att effektivisera byggprocesserna samt skapa
incitament för att minska kostnaderna. Samtliga schabloner
omarbetas i syfte att förenkla hanteringen samt för att undvika
oönskade styrningseffekter. SISAB:s åtagande breddas inom ett
antal ansvarsområden, bland annat VA och infrastruktur för
datakommunikation. Den nuvarande baskapitalhyran och de
separata energischablonerna tas bort samt nyproduktionsrabatten
upphör.
I samband med revideringen föreslås ytterligare ett antal justeringar
i syfte att förbättra och förtydliga hyresförhållandena mellan SISAB
och nämnderna gällande de pedagogiska lokalerna.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslagets intention att
effektivisera byggprocesser och skapa incitament för att minska
kostnaderna. Stadsdelsförvaltningen konstaterar att den nya
grundschablonen ger en ökad hyreskostnad med 4,4 Mkr (miljoner
kronor) per år från 2023. SISAB övertar VA-kostnaderna, ca 930
tkr (tusen kronor). Den faktiska kostnadsökningen för förvaltningen
blir 3,5 Mkr (hyreshöjningen minus VA-kostnaderna: 4 400000 –
930 000 = 3 470 000 kr)
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1023-2 Svar på remiss av revidering av
samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler
 HV 2021/1023-1.4 KS 2021/992 Bilaga 1
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§ 14
Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026.
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2022/21.
HV 2022/72

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stadens nuvarande långsiktiga investeringsplan för
idrottsanläggningar antogs 2015. I budget för 2020 fick
idrottsförvaltningen i uppdrag att se över prioriteringarna i denna
plan samt se över befintliga nyckeltal för idrottsanläggningar i
samverkan med idrottsförbunden. Detta uppdrag har sedan förlängts
in i 2021. Den framtagna strategin för idrottsanläggningar föreslås
ersätta den långsiktiga investeringsplanen som styrdokument i
stadens långsiktiga arbete med nya och utvecklade
idrottsanläggningar.

Förvaltningen är positiv till den föreslagna strategin som är tydlig
och väl genomarbetad. De framtagna förslagen till övergripande
strategier med åtföljande inriktningsområden är en bra
utgångspunkt för säkerställande av att stadens idrottspolitiska mål
uppnås. Förvaltningen ser positivt på en utökad samverkan inom
staden med syfte att utveckla möjligheterna att locka fler invånare
att motionera och idrotta. Eftersom de idrottspolitiska satsningarna
har fokus på fysisk aktivitet och motion ur ett folkhälsoperspektiv är
det viktigt att en mångfald av aktiviteter erbjuds och tillgängliggörs.
Stadens idrottsanläggningar behöver också uppföras med en bra
geografisk spridning för att det ska bli möjligt att uppnå målet om
en fysiskt aktiv befolkning.
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) lämnar ett eget förslag till
beslut och yrkar bifall till detta.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Reservationer
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) lämnar följande reservation.
"Förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2022
Sida 28 (43)
2022-03-31

1. Delvis bifalla kontorets yttrande
2. Därutöver anföra följande
Vänsterpartiet välkomnar att idrottsnämnden tagit fram ett förslag
till strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 och noterar att
strategin bekräftar det väl kända underskottet på idrottsanläggningar
i staden. Det är därför utmärkt att behoven av olika typer av
anläggningar i stadens 13 stadsdelsområden har konkretiserats, så
att nya investeringar kan styras mot en jämlikare och jämställdare
fördelning i staden. Strategin bör därför kunna bli ett stöd i arbetet
med socialt värdeskapande stadsutveckling för att nå en socialt
hållbar stad.
Inte oväntat framgår att ökade medel behöver avsättas och lämpliga
platser hittas för att bygga de nya anläggningar som det finns behov
av. Detta är i linje med vår politik, där vi förutom utökade
ekonomiska satsningar föreslagit en rad olika åtgärder för att öka
investeringarna och göra dessa mer jämlikt fördelade i staden. Vi
har exempelvis motionerat om öronmärkning av en andel i budgeten
i exploateringsprojekt för investeringar i idrottsytor på strategiska
platser i staden, framtagande av en rörelsefaktor för att säkerställa
god tillgång på idrotts- och lekytor i alla delar av staden samt
utlysning av en arkitekttävling för att identifiera innovativa platser
för att skapa ytor för idrott, lek, och fysisk aktivitet i tättbebyggda
områden.
När det gäller specialanläggningar instämmer vi i behovet att
studera frågan vidare regionalt, då vi ser ett stort behov av regional
samplanering och har föreslagit att staden ska utreda möjligheten att
skapa ett kommungemensamt idrottsfastighetsbolag i länet. Vidare
är det bra att strategin slår fast att satsningar på special- och
evenemangsanläggningar inte ska genomföras på bekostnad av
anläggningar för barn- och ungdomsidrotten. Däremot tror vi att det
kan behövas ytterligare vägledning om hur olika anläggningstyper
ska prioriteras vid målkonflikter om exempelvis placering än
hänvisning till de övergripande strategierna och det idrottspolitiska
programmet. Vi delar också kontorets efterlysning av resonemang
om var investerade medel gör störst effekt i relation till de uppsatta
målen.
En grundläggande synpunkt från oss är att för långsiktiga
lokalbehov är det mest ekonomiskt fördelaktigt att äga lokalerna,
vilket innebär att samhällsfastigheter såsom exempelvis
idrottsanläggningar för breda idrotter i huvudsak ska byggas och
ägas av staden. Under mandatperioden har lokalfrågorna tyvärr i
stort hanterats på motsatt sätt, trots att majoriteten inte har kunnat
visa att deras komplexa och icke transparenta samverkansprojekt
med näringslivet kommer att bli lönsamma för staden sett ur ett
livscykelperspektiv.
I strategin resoneras kring vilka idrotter som staden ska försörja
med anläggningar utifrån bland annat olika idrotters skiftande
kommersiella potential och risken för att trösklarna att utöva vissa
idrotter höjs för resurssvaga grupper när lokaler tillhandahålls av
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privata aktörer. Ett sätt att främja mindre idrotters möjligheter att
hyra lokaler till överkomliga hyror är att främja att källarvåningar i
de allmännyttiga bostadsbolagens fastigheter upplåts för exempelvis
dans och kampsport, vilket vi har föreslagit i ägardirektiven för
bostadsbolagen.
Det finns historiska förklaringar till hur lokalfrågan har hanterats
för olika idrotter, men om staden ska vara trovärdig i ambitionen att
upprätthålla jämlika förutsättningar för idrott krävs att staden agerar
kompensatoriskt även i frågan om att uppföra anläggningar.
Självklart kommer ändå delar av lokalbehovet behöva tillgodoses i
andra lokaler än de som staden har, och då behöver stadens stöd vid
behov tillgodoses genom föreningsstöd.
Strategin betonar att tänkbara ersättningsytor i samband med
exploatering inte enbart behöver analyseras utifrån möjligheten att
ersätta funktionerna utan också utifrån konsekvenserna av en ny
lokalisering exempelvis för en lokal förenings verksamhet. Dock
vill vi framhålla att strategin tydligare ska klargöra att det ska
säkerställas att full kompensation utgår till fastighetsnämnden vid
behov av ersättningsinvesteringar. Under tidigare mandatperiod var
principen att när idrottsyta togs i anspråk vid byggande av bostäder
eller skolor skulle den ersättas. Tyvärr har avsteg gjorts från den
principen under nuvarande mandatperiod vilket leder till idrottsytor
löpande byggs bort utan att ersättningsytor presenteras
Vidare pekar strategin tydligt på vikten samverkan mellan stadens
nämnder för att tillsammans kunna hantera både ett bedömt
befintligt underskott av idrottshallar och en förväntad
befolkningsökning. Vänsterpartiet anser att idrottsnämnden och
fastighetsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden och
SISAB i större utsträckning bör samplanera idrottshallar för att
tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet - istället för
att som den grönblåa majoriteten avyttra värdefulla skolfastigheter.
Idag har vi ett läge där för få investeringar och satsningar inom
idrotten har lett till brist på idrottshallar och idrottsytor. Under det
grönblå styret har investeringsvolymerna minskat, jämfört med
föregående mandatperiod när den rödgrönrosa majoriteten gjorde en
historisk uppryckning. Investeringarna fördubblades och vi började
bygga ikapp lokalbristen. Riktade satsningar och ökat stöd till
föreningar bidrog till att skapa möjligheter för alla att ta del av
idrott och föreningsliv. Mellan 2014 och 2018 färdigställdes fyra
fullstora idrottshallar, 19 nya konstgräsplaner samt att renoveringar
genomfördes av ett antal sim- och idrottshallar.
Den nuvarande utvecklingen kan inte tillåtas fortsätta, men med ett
nytt progressivt styre i stadshuset och en ny och förbättrad strategi
för idrottsanläggningar kommer vi att kunna få ett mer jämställt och
jämlikt idrottande i Stockholm."
Ersättaryttrande
Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnar följande ersättaryttrande:
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"Vi välkomnar Idrottsförvaltningens Strategi för
Idrottsanläggningar 2022–2026. Strategin ger en övergripande
kartläggning av underskottet på idrottsanläggningar som råder i
staden.
Strategin beskriver även tydligt ett läge där för få investeringar och
satsningar inom idrotten lett till brist på idrottshallar och idrottsytor.
Under föregående mandatperiod, när den rödgrönrosa majoriteten
hade ansvaret för idrotten, gjordes en historisk uppryckning. Vi
dubblerade investeringarna och började bygga ikapp lokalbristen.
Vi gjorde riktade satsningar och ökade stödet till föreningar för att
skapa möjligheter för alla att ta del av idrott och föreningsliv. Vi
uppskattar att strategin har ett tydligt fokus på jämlik och jämställd
idrott och att fokus är på breddidrott och på barn och unga.
Mellan 2014 och 2018 färdigställdes fyra fullstora idrottshallar, 19
nya konstgräsplaner samt renoveringar genomfördes av ett antal av
stadens sim- och idrottshallar. I strategin beskrivs tydligt den stora
bristen på såväl simhallar som andra idrottsanläggningar i Söderort.
Vi ser därför behov av snara investeringar likt de vi genomförde i
majoritet.
Under den föregående majoriteten så lydde principen att när
idrottsyta togs i anspråk vid byggande av bostäder eller skolor så
skulle den ersättas. Tyvärr har avsteg gjorts från den principen
vilket leder till idrottsytor byggs löpande bort utan att
ersättningsytor presenteras, ett problem som även lyfts fram i
strategin. Vidare pekar även strategin tydligt på vikten av att genom
samverkan mellan stadens olika nämnder för att tillsammans kunna
hantera både ett bedömt underskott av idrottshallar och en förväntad
befolkningsökning. Vänsterpartiet anser att Idrottsnämnden och
fastighetsnämnden med utbildningsnämnden och SISAB i större
utsträckning bör samplanera idrottshallar för att tillgodose både
skolans och föreningslivets verksamhet - i stället för att som den
grönblåa majoriteten – avyttra värdefulla skolfastigheter.
Om den här utvecklingen tillåts att fortsätta kommer vi staden inom
kort ha en betydligt större brist på anläggningar och idrottsytor än
tidigare trots alla investeringar som gjordes under förra
mandatperioden."
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) instämmer i (FI):s
ersättaryttrande.

Handlingar i ärendet
 HV 2022/72-2 Svar på remiss om strategi för
idrottsanläggningar 2022-2026.
 HV 2022/72-1.2 Bilaga - Strategi för idrottsanläggningar
2022-2026
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§ 15
Remiss av Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa
genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2022/20
HV 2022/69

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått en remiss från kommunstyrelsen
”Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk
aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad” med diarienummer KS
2022/20. Stadsledningskontoret vill ha förvaltningens yttrande
senast 2022-05-04. Förvaltningen ser positivt på handlingsplanen
och på de grupper som lyfts fram som särskilt prioriterade.
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) lämnar ett eget förslag till
beslut och yrkar bifall till detta.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Reservationer
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) lämnar följande reservation.
"Förslag till beslut
1. I huvudsak godkänna idrottsförvaltningens förslag till
handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet
bland ungdomar i Stockholms stad
2. Därutöver anföra följande
Majoriteten gav 2021 uppdrag åt idrottsnämnden,
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden
att ta fram en handlingsplan för bättre hälsa genom fysisk aktivitet.
Uppdraget avgränsades året efter till att enbart omfatta ungdomar i
syfte att förbättra den psykiska hälsan hos dem genom fysisk
aktivitet. Vi håller med om att förbättra den psykiska hälsan hos
barn och unga är prioriterat och det är bra att en handlingsplan tas
där fysisk hälsa lyfts som en viktig parameter där staden kan göra
mer.
Psykisk ohälsa är vidare ett stort problem även hos befolkningen i
stort och särskilt hos unga kvinnor som uppger problem med ångest,
stress och depressioner. I kommunens socialpsykiatri ser vi också
att det i högre grad är kvinnor som beviljas insatser än män. Stadens
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socialtjänstrapport visar att många av dem har minderåriga barn och
har försörjningsstöd eller annat ekonomiskt stöd för sitt underhåll.
Vi anser att en målgrupp som bör inkluderas i handlingsplanen är de
vuxna som är aktuella inom socialpsykiatrin. De har en konstaterad
psykiatrisk problematik som vi vet ofta hänger ihop med sämre
fysisk hälsa och för tidig död, samt ökad risk för suicid. Vi tror det
hade gynnat denna målgrupps mående, väg mot självförsörjning och
deras anhöriga om de inkluderades i stadens arbete. Ett ökat fokus
på fysisk hälsa inom stadens socialpsykiatriverksamheter och inom
idrottsnämnden skulle kunna ge många positiva effekter.
Vidare vill vi poängtera att den ökade psykiska ohälsan i landet
hänger ihop med ökningen av den relativa fattigdomen och
skillnader i levnadsvillkor. Personer med psykisk ohälsa har
generellt sett sämre ekonomi varav det är viktigt att det finns
aktiviteter till låg eller ingen kostnad som alla kan ta del av."
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnar följande ersättaryttrande:
"Vi saknar digitala lösningar för de ungdomar som har svårt att
socialt vistas bland andra människor på grund av psykisk ohälsa
eller funktionsvariation. Även om många vill vistas mer utomhus
och utanför sin bostad ungdomar är inte alla redo att vistas i ett
fysiskt socialt sammanhang trots att det är något de arbetar med.
Digitala lösningar skulle kunna hjälpa dessa ungdomar att vara
fysiskt aktiva och underlätta för dem att längre fram vistas mer i
sociala sammanhang."
Handlingar i ärendet
 HV 2022/69-2 Svar på remiss om handlingsplan för
främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland
ungdomar i Stockholms stad
 HV 2022/69-1.2 Bilaga - Handlingsplan för främjande av
psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i
Stockholms stad
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Anmälningar och rapporter
§ 16
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
Under tidsperioden 2022-01-27 till 2022-03-07
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 2022-01-27 till 2022-03-07
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1015-5 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på
delegation
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§ 17
Anmälan av ärendelista för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
Under tidsperioden 2022-02-03 till 2022-02-28
HV 2021/1018

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av anmälan och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av ärendelistan för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
under tidsperioden 2022-02-03 till 2022-02-28
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1018-7 Anmälan av ärendelista för HässelbyVällingby stadsdelsnämnd
 HV 2021/1018-8 Ärendelista 2022-02-03 till 2022-02-28

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2022
Sida 36 (43)
2022-03-31

§ 18
Anmälan av protokoll från rådet för
funktionshindersfrågor 2022-03-21
HV 2021/1017

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av protokollet från
funktionshindersrådets möte 2022-03-21 och lägger det till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor 202203-21
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1017-14 Anmälan av protokoll från
funktionshindersrådets möte 2022-03-21
 HV 2021/1017-15 Protokoll från funktionshindersrådet
2022-03-21
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§ 19
Anmälan av pensionärsrådets protokoll 2022-03-21
HV 2021/1016

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av protokollet från
pensionärsrådet 2022-03-21 och lägger det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av protokoll från pensionärsrådet 2022-03-21
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1016-14 Anmälan av protokoll från
pensionärsrådets möte 2022-03-21
 HV 2021/1016-13 Protokoll från 2022-03-21 pensionärsrådet
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§ 20
Verksamhetsuppföljning entreprenad LSS 2021
HV 2022/111

Beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
redovisning av verksamhetsuppföljning och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av förvaltningens uppföljning av de verksamheter,
enligt lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), som drivs på entreprenad, fyra gruppbostäder, en daglig
verksamhet och ett korttidshem för vuxna personer med
funktionsnedsättning.

Bedömningen är den att i samtlig verksamhet uppfylls de krav som
ställs. Utförarna bedriver verksamhet i enlighet med gällande avtal.
Kvalitetsarbetet utvecklas på ett systematiskt och resultatbaserat sätt
på individ- och verksamhetsnivå. Verksamheterna bedöms bedrivas
med god kvalitet.

Det framkommer att det på enheterna finns ett upprustningsbehov i
lokalerna. Under våren planerar förvaltningen för verksamhetsbesök
för att vidare konstatera vad som ska åtgärdas. På Smedshagens
korttidshem som inte har tillgång till LSS-hälsan planeras för
möjlighet till samverkan med Åkermyntans vårdcentral för
närhetsprincipen vid exempelvis att utfärda delegering till
medarbetare att ge läkemedel.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Jäv
Ledamot Özlem Körhan (V) anmäler jäv och deltar inte i beredning
och beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/111-1 Verksamhetuppföljning entreprenad LSS
2021
 HV 2022/111-2 Verksamhetsuppföljning 2021
Ullvidevägens gruppbostad
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HV 2022/111-3 Verksamhetsuppföljning 2021
Rosenbackens gruppbostad
HV 2022/111-4 Verksamhetsuppföljning 2021 Eklövets
gruppbostad 2021
HV 2022/111-5 Verksamhetsuppföljning 2021
Bergmyntegränds gruppbostad
HV 2022/111-6 Verksamhetsuppföljning 2021 Spegelns
dagliga verksamhet
HV 2022/111-7 Verksamhetsuppföljning Smedshagens
korttidshem 2021-12-07
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§ 21
Svar på skrivelse om kompensation för personalens
uteblivna julbord
HV 2022/103

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Lisa Carlsson med fler (S), Özlem Körhan med fler (V) samt
Angelo Tapia (Fi) skriver i skrivelsen att de har fått kännedom att
personalgruppers julbord i december 2021 blev inställt samtidigt
som de som politiker och några chefer på förvaltningen fick varsin
jultallrik vid stadsdelsnämndens julavslutning. Informationen kom
dem tillhanda efter julavslutningen och då från personal som också
undrade hur det kunde komma sig att politiker och några av
förvaltningens chefer fick en jultallrik men inte all personal.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/103-2 Skrivelse om kompensation för uteblivet
julbord
 HV 2022/103-1 Skrivelse om kompensation för utebliven
julmiddag för personalen
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§ 22
Övriga frågor
Beslut
Skrivelse från (SD) om hemlöshet tas emot och lämnas till
förvaltningen för beredning och besvarande.
Sammanfattning av ärendet
 Kommunals företrädare Zekiye Güler Thompson tar upp
fråga om höjd ersättning till de anställda i kommunal.
 Ordförande Bo Arkelsten tar upp frågan om Lambarön.
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§ 23
Förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Susanna Halldin Olsson lämnar följande
information:
 Parklekarna Ådalen och Ripvidet har öppnat igen. Nya
mätningar av luften inomhus har visat att det är riskfritt att
vistas i lokalerna.
 Modellen för tidigt socialt stöd är inne på sista året. Den
verksamhet som bedrivits i Vällingbyteamet ska nu
implementeras i linjeverksamheten. Arbetet påbörjas under
våren.
 Förvaltningen har ansökt om att öppna ett fritidsbibliotek
(tidigare kallat Sportotek) i en parklek. Arbetet ska ske i
samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen,
idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen. 1,2 miljoner
har sökt i bidrag för detta. 600 000 kr har beviljats. Barn och
unga ska kunna låna sport- och fritidsutrustning utan
kostnad.
 Inom avdelning för vuxen startas projekt trefas. Trefas är ett
samarbete mellan polis, socialtjänst och kriminalvården.
 Lördag 2 april invigs Hässelby Torg. Ordförande i
stadsdelsnämnden Bo Arkelsten och trafikborgarråd Daniel
Hellden kommer att vara på plats. Det nya torget ska vara
snyggt, tryggt och tillgängligt.
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