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Allmänhetens frågestund kl 18.00-18.30
Bland annat följande frågor togs upp på allmänhetens
frågestund:
 Illegal bosättning i Vällingby
 Renovering av Vällingbyhallen
 Värmeverket i Lövsta
 Skateboard i Hässelängen
 Midsommarfirande på Tempeludden
 6 juni-firande
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§1
Mötet öppnas kl 18.30
Sammanfattning av ärendet
Bo Arkelsten öppnar dagens sammanträde.
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§2
Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen godkänns med tillägg av en skrivelse från (SD) om
socialtjänsten. Skrivelsen tas upp under punkt 19.
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§3
Utseende av justerare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Bo Arkelsten och Lisa Carlsson kommer att justera protokollet 4
maj 2022 kl 12.00.
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Kvällens tema: Parklek och fritid
Medborgarförslag
§4
Medborgarförslag om kött- och mjölkfria kommunala
tillställningar.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2021/963.
HV 2021/963

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar
medborgarförslaget till stadsledningskontoret för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att kött och
komjölk inte ska serveras vid kommunala tillställningar. Skribenten
menar att Helsingfors är en förebild som från 2022 upphör att
servera kött vid tillställningar i stadens regi med syfte att minska
utsläppen av växthusgaser. Det serveras inte heller komjölk till
kaffet, staden satsar istället på havremjölk. Skribenten anser att
stopp för servering av klimatskadliga animalier på kommunala
tillställningar vore ett viktigt steg i förverkligandet av klimatmålen i
Agenda 2030.

Stockholms stads mål avseende miljökrav på måltider och
livsmedelsinköp preciseras i stadens miljöprogram, policydokument
samt i stadens budget. Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel
och måltider ska minska bland annat genom att minska användandet
av kött och mejeriprodukter, det är upp till respektive nämnd och
verksamhet hur detta bäst genomförs. Stadens miljömål inkluderar
inte krav på kött- och mjölkfria kommunala tillställningar. Inom
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning görs inköp av havremjölk
för såväl anställda som nämndledamöter. Havremjölken utgör sedan
2018 cirka 35 procent av den mängd kaffemjölk som köps in till
förvaltningen, inköpen följer efterfrågan. Förvaltningen menar att
frågan om miljö- och klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion är
mycket komplex. Miljö- och klimatpåverkan från livsmedel avgörs
av många faktorer. Det handlar om hur livsmedlen har odlats,
producerats, processats, transporterats och vilken energiförbrukning
som har krävts.
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Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
"Om jag hade haft rösträtt hade jag föreslagit följande
1. Att vegetabilisk kost skulle vara norm i alla Hässelby Vällingby
verksamheter.
2. Att därutöver anföra:
Feministiskt initiativ tycker att det är ett väldigt bra
medborgarförslag. Vi vill att vegetabilisk kost ska vara norm inom
all kommunala, regionala och statliga verksamheter och förslaget
ligger i linje med det målet. För att möta de växande
klimatförändringarna behövs en progressiv och aktiv klimat- och
miljöpolitik. Animalieindustrin står för väldigt stor del av
koldioxidutsläppen idag. Köttkonsumtionen har ökat och priset har
sjunkit, vi äter idag mer kött än vad som är bra för såväl klimatet
som hälsan.
Vegetabilisk kost gynnar både människor, djur, miljön och klimatet.
Feministiskt initiativ ser gärna att den offentliga sektorn ska vara en
del av omställningen. Det skulle vara ett steg i rätt riktning för att
minska våra egna verksamheters klimatpåverkan och också minska
köttkonsumtionen. Enligt stadens miljöprogram ska staden öka sitt
utbud av vegetariska livsmedel för att minska koldioxidutsläppen
och en vegonorm skulle vara det effektivaste för att minska
koldioxidutsläppen."

Handlingar i ärendet
 HV 2021/963-5 Medborgarförslag om kött- och mjölkfria
kommunala tillställningar.
 HV 2021/963-4 Medborgarförslag om köttfria och mjölkfria
kommunala tillställningar nämndversion
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Beslutsärenden
§5
Månadsrapport mars
HV 2022/291

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
månadsuppföljning mars 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. Därtill
prognostiseras ett överskott inom ekonomiskt bistånd med 4 mnkr
och ett överskott inom administrationen om 2 mnkr. Vidare lyfts ett
underskott om 8 mnkr fram för äldreomsorgen. Underskotten
återfinns inom utförarna av hemtjänst. Inom stöd och service till
personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om
2 mnkr samt inom barn och ungdom ett underskott om 3 mnkr.
Förvaltningen har erhållit 7,2 mnkr i ersättning för sjuklöner
perioden januari till mars.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler lämnade följande särskilda
uttalande:
"Vi godkänner delvis månadsrapporten och därtill vill vi anföra
följande;
Vi socialdemokrater vill framhålla vikten av att de pengar som
budgeterats verksamheten också går ut i verksamheten. Vi har en
stadsdel som vi ska investera i, inte spara in på. Överskott ska
återinvesteras i verksamheten.
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
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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."
Särskilda uttalanden
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) anslöt sig till (S) särskilda
uttalande.
Ersättaryttrande
Ersättare Angelo Tapia (FI) anslöt sig till (S) särskilda uttalande.

Handlingar i ärendet
 HV 2022/291-1 Månadsrapport mars 2022
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§6
Underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025
för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
HV 2022/192

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förslag till underlag för budget 2023 med inriktning för 2024 och
2025.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar underlag för
budget 2023 med inriktning för 2024 och 2025 till
kommunstyrelsen.
3. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) yrkade bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) lämnade ett eget förslag till
beslut och yrkade bifall till det.
Ordförande ställde proposition på förslagen och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Reservationer
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) reserverade sig mot
beslutet enligt nedan:
"Förslag till beslut:
Att Vänsterpartiet tillstyrker motionen om underlag för budget
2023.
Att därutöver anföra:
Gemensamt ägd välfärd i hela staden
Vi i Vänsterpartiet vill ta tillbaka kontrollen över välfärden – det
kan inte vänta längre. Vi tycker att det inte ska finnas några
vinstintressen i välfärden, den är inte till för att företag ska tjäna
stora pengar på våra gemensamma skatter. Trots det har högerstyret
i Stockholms stad fortsatt sälja ut våra gemensamma tillgångar och
skapat en mer ojämlik stad.
Vi säger nej till alla krav på så kallade effektiviseringar i
stadsdelsnämndernas verksamheter, det är inget annat än
nedskärningar som leder till försämrad kvalitet. Mycket av
stadsdelsnämndernas verksamhet finansieras av sökbara medel
vilket gör det svårt för förvaltningarna att planera på lång sikt.
Därför måste verksamheterna få en generös, långsiktig finansiering
utan besparingskrav.
Äldreomsorgen behöver en återstart
Äldreomsorgen blev som alla vet särskilt hårt drabbad under
pandemin och det finns stora upparbetade behov som behöver
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mötas de kommande åren. Samtidigt har medarbetarna fått arbeta
hårt under lång tid och med dåliga förutsättningar. Vi vill därför öka
andelen fasta anställningar och minska timanställda i
äldreomsorgen. Stockholmarna blir allt äldre och behoven av vård
och omsorg blir mer komplexa, därför behöver staden satsa på
kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Vi måste bygga fler
seniorbostäder med rimliga hyror för att alla äldre ska kunna känna
sig trygga i sitt hem. Vi ser nu att färre tackar ja till en plats på
särskilt boende, med stor sannolikhet på grund av de brister som
uppdagades under pandemin. Vi vet att den ofrivilliga ensamheten
ökade kraftigt under pandemin, arbetet med aktivitetscenter är
därför fortsatt viktigt och ska finnas i hela staden.
Stora satsningar på förebyggande insatser
År 2022 har haft en oerhört mörk start med flera skjutningar med
dödlig utgång. Staden måste göra allt för att förhindra att fler barn
och unga rekryteras till kriminella gäng och erbjuda stöd till de som
vill lämna den kriminella miljön. Utan att fånga upp barn och unga
som befinner sig i riskzonen och erbjuda dem alternativ till ett liv i
kriminalitet kommer våldsspiralen aldrig att brytas.
Stadsdelsförvaltningarna runt om i staden lyfter nu behovet av att
skapa bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet, det måste
sluta finansieras genom korta projekt och ständigt införande av nya
metoder. Vi vill se att den underfinansierade skolan, socialtjänsten
och fritidsverksamheterna ges bättre resurser under lång tid
framöver för att kunna arbeta tillsammans. Det är viktigt att det
finns förutsättningar för stadsdelsförvaltningarna att erbjuda
lågtröskelverksamheter och tidigt föräldrastöd i hela staden. Stödet
till, och samarbetet med, civilsamhället behöver bli bättre. Alla
goda krafter måste arbeta tillsammans för att få stopp på den här
tragiska utvecklingen.
En grön stad för alla
Alla ska ha tillgång till parker, sjöar och skogar i Stockholm. Därför
behöver staden göra stora investeringar i grönområden och parker.
Många stadsdelsförvaltningar vittnar om ett ökat slitage på parkerna
i takt med att nya förskolor med för små gårdar byggs. I HässelbyVällingby stadsdel har vi sett att det under den här mandatperioden
har gjorts minimala satsningar på stadsdelens parklekar, parstugor
har lämnats för att förfalla. I en stadsdel där det är ökat behov av
trygga vuxna har majoriteten valt allt enbart fokusera på
besparingar och inte haft underlag i budgeten för att rusta upp
stadsdelens parklekar. Hässelängens parkstuga är ett exempel på en
lekplats som ligger centralt i det socioekonomisk utsatta område i
Hässelby-gård, där flertal barn med små syskon som inte har råd att
gå på mellanklubb eller fritids hade en trygg plats att vara på, nu
helt är saknar en plats att vara på där det finns trygga vuxna."
Ersättaryttrande:
Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
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"Feministiskt initiativ har en annan vision om staden än den grönblå
majoriteten. Istället för skattesänkningar och utförsäljningar har vi
lagt en budget med jämställdhet, trygghet och klimatet i fokus.
Feministiskt initiativ har i sin budget följande mål för staden:
1. Ett Stockholm som är helt
2. Ett demokratiskt Stockholm som respekterar mänskliga
rättigheter
3. Ett öppet och levande Stockholm
4. En välfärdsstad som satsar på kvinnor och tjejer
5. Ett jämställt Stockholm fritt från våld och förtryck
Målen återspeglar den riktning vi vill att Stockholm ska ta. Vi vill i
underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025 särskilt
poängtera följande som vi menar saknas:
Ingen ska lämnas efter i återstarten av Stockholm när vi nu väl ser
ljuset efter pandemin. Men för att alla ska kunna återgå till ett nytt
“normalläge” krävs det resurser och en politisk vilja att möta de
olika behov som nu ökat till följd av pandemin. Precis som det
bekräftas i budgetunderlaget, har de senaste åren slagit hårt mot
redan utsatta grupper och fördjupat skillnaderna i levnadsvillkor.
Konsekvenserna av vad pandemin inneburit ekonomiskt och socialt
är tydligt. Vi ser hur den psykiska ohälsan, våldet och fattigdomen
har ökat.
Underlaget lyfter att arbetet med att minska utsattheten i
stadsdelsområdet och öka den upplevda tryggheten kommer att
prioriteras. Det tycker är positivt. Men vi vill också understryka att
vägen till en stad med jämlika uppväxt - och livsvillkor för alla
invånare också kräver mer än bara riktlinjer. Det som behövs är
resurser och en politisk vilja att faktiskt arbeta långsiktigt och
förebyggande. Inte nedskärningar och utförsäljningar.
Vi tycker det är bra att stadsdelen ska fortsätta driva och utveckla
fritidsbibliotek för lån av sportutrustning. Feministiskt initiativ
föreslår vidare att det också ska öppnas ett
fritidshjälpmedelbibliotek för personer med funktionsnedsättning.
Enligt Myndigheten för delaktighets rapport Aktiv fritid (2020) är
pengar ett av de tre främsta skälen till att personer med
funktionsnedsättningar inte har möjlighet till en mer aktiv fritid. Det
är helt enkelt för dyrt att införskaffa de fritidshjälpmedel som
behövs för att vara delaktig, prova på och utöva sina fritidsintressen.
Äldreomsorgen har drabbats hårt av pandemin och det finns därför
ett stort behov av ett strukturerat utvecklingsarbete för att
stadsdelens äldreomsorg ska vara tillgänglig och av hög kvalitet för
alla stockholmare, utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi
tycker det saknas tillräckliga insatser i budgetunderlaget.
Feministiskt initiativ vill se en äldreomsorg som tar hänsyn till
skillnader mellan olika grupper av äldre personer. Kvinnor, hbtqpersoner, äldre som tillhör de nationella minoriteterna eller som
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migrerat från andra länder – ska alla ha lika rätt till en värdig
ålderdom.
En jämställdhetsutmaning som lyfts i underlaget är att utjämna
könsskillnader på de platser där unga befinner sig och det står
vidare att “för att nå fler flickor prioriteras riktade insatser för att
bidra till ett jämställt samhälle där barn och unga har god hälsa och
upplever välbefinnande.” Det är såklart positivt att man synliggör
att det finns en problematik men vi skulle också vilja se vad för
riktade insatser man planerar att genomföra. För vi vet att det varit
väldigt få satsningar på flickor och tjejers fritid och organisering
under de grönblåa styret. Rapporter visar på att flickor med
utlandsfödda föräldrar är en grupp som står utanför barn- och
ungdomsidrotten. Flickor och kvinnor med utländsk bakgrund lider
av sämre hälsa jämfört med män generellt och med flickor födda i
Sverige. Vi vill därför se en idrottspolitik som bidrar till att minska
skillnaderna i staden. Likvärdig hälsa ger goda uppväxtvillkor. Utan
en jämlik och jämställd folkhälsa kan vi inte heller bryta
segregationen i staden. Inte ens den grönblå majoriteten kan förneka
det sambandet.
Arbetslösheten i Stockholm är fortsatt hög. Särskilt illa är det för
unga, utrikesfödda och kvinnor. Redan innan pandemin behövde
grupper såsom nyanlända kvinnor, personer med
funktionsnedsättning och unga stöd för att komma ut på
arbetsmarknaden. Nu riskerar grupper som redan befinner sig långt
ifrån arbete att permanentas i arbetslöshet. Förvaltningen nämnder
bland annat att man sett en förskjutning mot fler personer med
långvarigt ekonomiskt bistånd där andelen kvinnor ligger högre än
andelen män.
Enligt arbetsmarknadsrapporten 2021 att de som nås av insatserna
framförallt är män. Det finns därför ett stort behov att förstärka det
uppsökande arbetet för att nå fler kvinnor långt ifrån
arbetsmarknaden. Att nå och möjliggöra att kvinnor som står långt
ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete är också viktigt för att
minska barnfattigdomen i Stockholm, i synnerhet när det kommer
till ensamstående mödrars försörjning. 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.
Vi tycker det är olyckligt att staden inte vill pröva andra metoder
som har visat sig vara mer effektiva för att få stopp på det dödliga
skjutvapenvåldet. Feministiskt Initiativ har under flera år drivit
frågan om att Stockholm ska införa metoden ”Sluta skjut” - men det
grönblåa styret valde att rösta nej till förslaget. Feministiskt initiativ
har länge poängterat vikten av ett trygghetsarbete som går utanför
kameraövervakning och ordningsvakter. Vi är det enda parti i
stadshuset som inte ställer oss positiva till stadens
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kameraövervakning. Trygghet skapas inte bara genom situationella
åtgärder, utan det behövs ett långsiktigt arbete med
välfärdsinvesteringar. Sammantaget kan vi konstatera att det
återigen saknas ett helhetsperspektiv i trygghetsfrågor från den
grönblå majoritetens sida även i detta budgetunderlag.
Stockholm ska vara ska vara en välfärdsstad som satsar på kvinnor
och barn. Mäns våld mot kvinnor tog inte paus för att vi befunnit
oss i en pandemin - tvärtom vet vi att våldet ökade när offer
isolerades med förövare. Precis som det står i budgetunderlaget
måste arbetet för att förebygga våld stärkas och utvecklas. Men
verkligheten är att vägen dit är mycket lång, och vi vill därför se
större handlingskraft och konkreta politiska förslag.
Feministiskt initiativ vill till exempel förenkla förtursreglerna, med
målet att införa en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor. Ingen
ska behöva välja mellan gatan och att gå tillbaka till sin förövare.
Den grönblå majoritetens klappar gärna sig på axeln efter att de har
gjort mindre justeringar kring förtur systemet - men verkligheten är
att alldeles för få får hjälp. Vi saknar också praktisk stöd som kan
fånga upp de kvinnor som väljer att lämna en våldsam relation och
därmed stärka det arbete som görs inom ramen för stadens egna
verksamheter - för att säkerställa att våldsutsatta kan få det stöd de
behöver. Vi vill att stadsdelarna, med stöd av socialnämnden, ska
inrätta relationsvåldslotsar, som kan följa den våldsutsatta i
myndighetskontakter och praktiska behov. Detta kan t.ex. ske efter
placering på skyddat boende och i uppstarts av nytt boende efter
tiden på skydd.
72 procent av landets kommuner, inklusive samtliga kommuner i
Storstockholm, uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME)
2021 att det råder ett underskott på hyresrätter. Antalet
prisöverkomliga hyresrätter i stadens bostadsbolag, som kan stå till
socialtjänstens förfogande, minskar. Samtidigt vet vi att var tredje
kvinna inte kan lämna en våldsam relation grund av den rådande
bostadsbristen. Ändå fortsätter styret sälja ut de billigaste
hyresrätterna och sätter låga mål för allmännyttans
bostadsbyggande, trots att hemlösheten bland kvinnor utsatta för
våld ökar. Det är en ansvarslös bostadspolitik som slår mot kvinnor
och barn."

Handlingar i ärendet
 HV 2022/192-1 Underlag för budget 2023 med inriktning
2024 och 2025 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
 HV 2022/192-2 Underlag for budget 2023 med inriktning
2024
 HV 2022/192-3 Underlag 704 LFP2022 Hasselby-Vallingby

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd



Protokoll nr 5/2022
Sida 17 (37)
2022-04-28

HV 2022/192-4 Underlag Blankettset SDN 04 (4)
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Remisser
§7
Remiss av Skrivelse från (S) om insatser för att hålla
stadens parklekar öppna
Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr KS 2022/167
HV 2022/170

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått en remiss av en skrivelse från S, Skrivelse om
insatser för att hålla stadens parklekar öppna. Remissen kommer
från Kommunstyrelsen. Förvaltningen beskriver det arbete som
pågår i samverkan med Fastighetskontoret för att kunna fortsätta att
bedriva parkleksverksamhet.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/170-2 Svar på skrivlese Insatser för att hålla
stadens parklekar öppna
 HV 2022/170-1 Följebrev Skrivelse om insatser för att hålla
stadens parklekar öppna
 HV 2022/170-1.1 Skrivelse om insatser för att hålla stadens
parklekar öppna

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2022
Sida 19 (37)
2022-04-28

§8
Remiss av Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU –
Utredning som ett led i socialutskottets beredning av
fråga om ändring i LVU
Remiss från Kommunstyrelsen diarienummer KS 2022/274
HV 2022/235

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått remiss av Barnets bästa vid fortsatt vård
enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av
fråga om ändring i LVU från Kommunstyrelsen. Förvaltningen är
positiv till utredarens förslag.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/235-2 Svar på remiss barns bästa vid LVU
 HV 2022/235-1.1 Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU
- Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga
om ändring i LVU (dnr. 1416-2021/22)
 HV 2022/235-1 Följebrev Barnets bästa vid fortsatt vård
enligt LVU - Utredning som ett led i socialutskottets
beredning av f
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§9
Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023
(T23).
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2022/303.
HV 2022/147

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Trafikförvaltningen vid Region Stockholm har påbörjat arbetet med
trafikförändringar inför tidtabellsskiftet i december 2022. Som ett
led i dialogen med kommunerna om kollektivtrafiken i länet har
Trafikförvaltningen remitterat en bruttolista med förslag på
trafikförändringar.

Förvaltningen konstaterar att inga trafikförändringar är planerade
inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde och önskar med
anledning av detta särskilt lyfta följande behov: Bättre turtäthet på
linje 541 och linje 119 som ständigt kör med överfulla bussar. Om
inte turtätheten förbättras ökar risken att fler kommer att välja bilen
istället. Remissförslaget berör inte förändringar inom närtrafiken
trots att närtrafiken är en del av kollektivtrafiken. Förvaltningen
föreslår därför att Trafikförvaltningen utreder möjligheten till
ytterligare närtrafik i form av linjetrafik och/eller beställningstrafik
inom stadsdelsområdet samt att närtrafik införs även på helger.

Därutöver önskar förvaltningen åter lyfta behovet av en förbindelse
mellan Lambarön och fastlandet. Förvaltningen föreslår att frågan
om att upprätta båttrafik utreds för sträckan Stäket - Lambarön Hässelby strand - Klara Mälarstrand. Det skulle innebära att
transportmöjligheterna för boende på Lambarön förbättras eftersom
förbindelse mellan Lambarön och fastlandet saknas idag.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
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Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Vi godkänner delvis remissvaret av förvaltningen och därtill vill vi
anföra följande;
Medborgare i Hässelby-Vällingby har på ett flertal tillfällen (med
medborgarförslag) påpekat att parkeringssituationen vid stadsdelens
badplatser är ohållbar. Fler parkeringar kan vara en del av
lösningen. En annan lösning är badbussar. Vi anser att båda behövs.
Vi socialdemokrater vill öka möjligheten för icke-bilburna
medborgare, familjer, äldre, att kunna ta sig till våra badplatser. På
grund av klimatförändringarna blir somrarna allt varmare och
möjligheten att kunna ta sig till våra badplatser viktigare,
tillgångsmöjlighet till badplatser ska vara jämlika!
Vi vill också anföra att busslinjerna 541 och 119 är idag fullpackade
under rusningstid.
Med tanke på den takt nya byggnationer pågår i vår stadsdel är det
av största vikt att kollektivtrafiken och infrastrukturen följer den
utvecklingen och möter de nya behov som därmed uppkommer.
Kollektivtrafiken är Region Stockholms ansvar och är idag styrt av
Moderaterna. Vi kan konstatera att det inte görs tillräckligt när det
kommer till att se till att kollektivtrafiken möter de behov som finns
och som är på väg i och med nya byggnationer.
Socialdemokraterna vill se tätare turer, en plan för hur
kollektivtrafiken ska möta behoven samt badbussar under
sommarsäsongen."
Särskilda uttalanden
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) anslöt sig till (S) särskilda
uttalande.
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) anslöt sig till (S) särskilda uttalande.

Handlingar i ärendet
 HV 2022/147-4 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2022/2023.
 HV 2022/147-3.3 18.trafikforandringsremiss-t23
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§ 10
Remiss av Stockholms stads strategi för fritids- och
ungdomsgårdar
HV 2022/169

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått en remiss av Stockholms stads strategi för
fritids- och ungdomsgårdar. Remissen kommer från
Kommunstyrelsen. Förvaltningen tycker att det är bra att en strategi
tagits fram. Förvaltningen har några synpunkter på hur strategin kan
bli tydligare.
Propositionsordning
Ordförande Bo Arkelsten (M) yrkade bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnade ett eget förslag
till beslut och yrkade bifall till det.
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) lämnade ett eget förslag till
beslut och yrkade bifall till det.
Ordförande ställde proposition på förslagen och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Reservationer
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) reserverade sig mot
beslutet enligt nedan:
"Förslag till beslut
att delvis godka¨nna fo¨rvaltningens fo¨rslag till beslut
att da¨ruto¨ver anfo¨ra:
Vi va¨lkomnar Kulturförvaltningens strategi för Stockholm stads
fritids-och ungdomsgårdar. Det är ett gediget arbete som ligger
bakom strategin med ett utredningsunderlag som ger en omfattande
och tydlig bild av fritids-och ungdomsgårdarnas förutsättningar att
bedriva kvalitativ, jämlik, jämställd och meningsfull
fritidsverksamhet. Utredningen visar klart och tydligt att detta
område är i ett stor behov av ökade insatser på ett flertal plan.
Fritids-och ungdomsverksamheterna är ett område där stora
besparingar gjorts tidigare under den grönblåa mandatperioden så
behovet av satsningar är skriande. Vi är därför förvånade över hur
majoriteten väljer att hantera en så viktig strategi utan att också
tilldela budget med nödvändiga resurser för att ge
kulturförvaltningen och stadsdelsnämnderna verkliga
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förutsättningar att kunna genomföra och uppfylla strategins uppdrag
och mål. Med våra förslag till budget skulle
stadsdelsförvaltningarna till exempel få utökad driftbudget för en
ungdomssatsning fritidsgårdar i en jämlik återstart med bland annat
ökade medel för förstärkt fritidsverksamhet för barn och unga med
funktionsvariation, ökad driftsbudget för fritidsgårdar och lokal
kulturverksamhet genom högre bemanning och ökat öppethållande
fritidsgårdarna.
Vi anser att utan extra tillsatta medel är strategin tandlös. Mål som
att säkra jämställdheten, jämlikheten och tryggheten på dagens
fritidsgårdar blir svåra att uppnå när det idag till exempel saknas
fysiska platser i form av tillgängliga, attraktivt inredda, fräscha och
verksamhetsanpassade lokaler för att kunna bedriva meningsfull
verksamhet för alla. Utredningen föreslår att samtliga
stadsdelsförvaltningar gör en genomlysning av lokaler där
ungdomsverksamhet bedrivs. Strategin borde därför inkludera mål
kring anpassningar och åtgärder i lokalfrågan. I sammanhanget är
det också anmärkningsvärt att fritidsgårdar läggs ned innan denna
genomlysning är klar. I Barnombudsmannens senaste rapport
framgår
exempelvis hur staden växer och att Hägersten-Älvsjö stadsdel 2030
förväntas växa till ca 29 000 barn. Att i ljuset av denna nya strategi
och de behov som finns lägga ned två av stadsdelens fritidsgårdar
utan grundlig barnkonsekvensanalys medför frågetecken om vilka
intressen som väger tyngst. Utökade resurser och ett starkare
barnrättsperspektiv är viktigt för att möjliggöra en meningsfull fritid
för barn och unga i Stockholm.
Samma gäller målet om att öka andelen utbildade fritidsledare, det
är en väldigt bra målsättning men blir svår att uppnå utan tillskott av
ekonomiska medel för att rekrytera och behålla kompetent personal.
Vi anser även att målet om att unga som upplever fritids- och
ungdomsgården som trygg kräver många insatser för att uppfyllas. I
utredningen föreslås till exempel att staden tillsätter en arbetsgrupp
för att anta en stadsövergripande plan för hur fritids- och
ungdomsgårdar hanterar kriser och upprätthåller trygghet. Detta
borde strategin också ta upp och sätta mål kring för att
säkerhetsställa att personal får rätt utbildning i det arbetet. För att
uppfylla målet om att vara nöjd med aktiviteterna krävs det även
resurser och ekonomiska medel för att målgruppen ska fa° verkliga
möjligheter att påverka utbudet och tryggheten pa° verksamheten
för att förverkliga de önskade aktiviteterna och genomföra
trygghetsskapande åtgärderna.
En viktig faktor som vi saknar i strategin är
kommunikationsstrategier för att nå ut till målgrupperna. Det är
tydligt att stadens verksamheter inte når ut med information om sina
aktiviteter till alla barn och unga. Det vore därför intressant att
lägga till en del i strategin som berör utveckling av
kommunikations-och dialoginsatser för att både informera och ta
del av synpunkter och förslag från målgrupperna. Bättre
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kommunikation kring verksamheterna är även viktiga för fler att ta
del av som vårdnadshavare, skola, fältassistenter och socialtjänst."
Reservationer
Ledamot Özlem Körhan med fler (V) reserverade sig mot beslutet
enligt nedan:
"Förslag till beslut:
Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
Att därutöver anföra:
Vi välkomnar Kulturförvaltningens strategi för Stockholm stads
fritids-och ungdomsgårdar. Det är ett gediget arbete som ligger
bakom strategin med ett utredningsunderlag som ger en omfattande
och tydlig bild av fritids-och ungdomsgårdarnas förutsättningar att
bedriva kvalitativ, jämlik, jämställd och meningsfull
fritidsverksamhet. Utredningen visar klart och tydligt att detta
område är i ett stor behov av ökade insatser på ett flertal plan.
Fritids-och ungdomsverksamheterna är ett område där stora
besparingar gjorts tidigare under den grönblåa mandatperioden så
behovet av satsningar är skriande. Vi är därför förvånade över hur
majoriteten väljer att hantera en så viktig strategi utan att också
tilldela budget med nödvändiga resurser för att ge
kulturförvaltningen och stadsdelsnämnderna verkliga
förutsättningar att kunna genomföra och uppfylla strategins uppdrag
och mål. Med våra förslag till budget skulle
stadsdelsförvaltningarna till exempel få utökad driftbudget för
en ungdomssatsning fritidsgårdar i en jämlik återstart med bland
annat ökade medel för förstärkt fritidsverksamhet för barn och unga
med funktionsvariation, ökad driftsbudget för fritidsgårdar och lokal
kulturverksamhet genom högre bemanning och ökat öppethållande
fritidsgårdarna.
Vi anser att utan extra tillsatta medel är strategin tandlös. Mål som
att säkra jämställdheten, jämlikheten och tryggheten på dagens
fritidsgårdar blir svåra att uppnå när det idag till exempel saknas
fysiska platser i form av tillgängliga, attraktivt inredda, fräscha och
verksamhetsanpassade lokaler för att kunna bedriva meningsfull
verksamhet för alla. Utredningen föreslår att samtliga
stadsdelsförvaltningar gör en genomlysning av lokaler där
ungdomsverksamhet bedrivs. Strategin borde därför inkludera mål
kring anpassningar och åtgärder i lokalfrågan. I sammanhanget är
det också anmärkningsvärt att fritidsgårdar läggs ned innan denna
genomlysning är klar. I Barnombudsmannens senaste rapport
framgår exempelvis hur staden växer och att Hägersten-Älvsjö
stadsdel 2030 förväntas växa till ca 29 000 barn. Att i ljuset av
denna nya strategi och de behov som finns lägga ned två av
stadsdelens fritidsgårdar utan grundlig barnkonsekvensanalys
medför frågetecken om vilka intressen som väger tyngst. Utökade
resurser och ett starkare barnrättsperspektiv är viktigt för att
möjliggöra en meningsfull fritid för barn och unga i Stockholm.
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Samma gäller målet om att öka andelen utbildade fritidsledare, det
är en väldigt bra målsättning men blir svår att uppnå utan tillskott av
ekonomiska medel för att rekrytera och behålla kompetent personal.
Vi anser även att målet om att unga som upplever fritids- och
ungdomsgården som trygg kräver många insatser för att uppfyllas. I
utredningen föreslås till exempel att staden tillsätter en arbetsgrupp
för att anta en stadsövergripande plan för hur fritids- och
ungdomsgårdar hanterar kriser och upprätthåller trygghet. Detta
borde strategin också ta upp och sätta mål kring för att
säkerhetsställa att personal får rätt utbildning i det arbetet. För att
uppfylla målet om att vara nöjd med aktiviteterna krävs det även
resurser och ekonomiska medel för att målgruppen ska få verkliga
möjligheter att påverka utbudet och tryggheten på verksamheten för
att förverkliga de önskade aktiviteterna och genomföra
trygghetsskapande åtgärderna.
En viktig faktor som vi saknar i strategin är
kommunikationsstrategier för att nå ut till målgrupperna. Det är
tydligt att stadens verksamheter inte når ut med information om sina
aktiviteter till alla barn och unga. Det vore därför intressant att
lägga till en del i strategin som berör utveckling av
kommunikations-och dialoginsatser för att både informera och ta
del av synpunkter och förslag från målgrupperna. Bättre
kommunikation kring verksamheterna är även viktiga för fler att ta
del av som vårdnadshavare, skola, fältassistenter och socialtjänst."
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) anslöt sig till (V):s reservation.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/169-3 Svar på Remiss av Stockholms stads strategi
för fritids- och ungdomsgårdar
 HV 2022/169-1.1 Stockholms stads strategi för fritids- och
ungdomsgårdar
 HV 2022/169-1.2 Stockholms stads strategi för fritids- och
ungdomsgårdar
 HV 2022/169-1.3 Bilaga 1 Stockholms stads strategi för
fritids- och ungdomsgårdar
 HV 2022/169-1.4 Bilaga 2 - Barnkonsekvensanalys kopplat
till Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar
 HV 2022/169-1 Följebrev Stockholms stads strategi för
fritids- och ungdomsgårdar

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2022
Sida 26 (37)
2022-04-28

Anmälningar och rapporter
§ 11
Svar på revisionsrapport bidrag till idéella föreningar
Revisionsrapport från Stadsrevisionen, dnr: RVK 2021/104
HV 2022/114

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
yttrande som svar på revisionsrapporten
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsrevisionen har granskat stadens styrning och uppföljning av
bidrag till ideella föreningar. Granskningen visar på att nämndens
styrning och uppföljning brister i att säkerställa att bidrag beviljas
och nyttjas på det sätt som avses. Nämnden svarar på kritiken.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Vi godkänner delvis Revisionsrapporten och därtill vill vi anföra
följande;
Föreningslivet är en viktig del av vår demokrati, där kultur,
traditioner, miljöengagemang, idrott och hälsa, bl.a. främjas. Det
förebygger otrygghet och ensamhet i ett samhälle.
Vi socialdemokrater vill framhålla att satsningar på föreningslivet –
föreningsbidrag – är lågt i jämförelse med andra stadsdelar. Årets
bidragssökande föreningar fick bara drygt 50% av sökta anslag och
några föreningar fick noll.
Själva rapporten ger exempel från Skarpnäck och Östermalm. I
Skarpnäck som har liknande medelinkomst som vår stadsdel satsar
man 18.5 kr per invånare på föreningslivet, i Östermalm är det 40.5
kr per invånare (Östermalms medelinkomst ligger ca 50% högre än
Hässelby-Vällingby). Vår stadsdel satsar 10.1 kr per invånare.
Vi har en stadsdel som vi ska investera i, inte spara in på!
Vi ser att föreningslivet behöver stärkas i form av att det finns
samlingslokaler samt ökat finansieringsstöd för verksamheter som
ligger i samma höjd med anslag i andra jämförbara stadsdelar."
Särskilda uttalanden

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2022
Sida 27 (37)
2022-04-28

Ledamot Özlem Körhan med fler (V) anslöt sig till (S) särskilda
uttalande.
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) anslöt sig till (S) särskilda uttalande.

Handlingar i ärendet
 HV 2022/114-5 Yttrande över revisionsrapport Bidrag till
ideella föreningar nr 3, 2022
 HV 2022/114-1 Revisionsrapport 2022 nr 3 Bidrag till
ideellaföreningar
 HV 2022/114-4 Riktlinjer avseende förenings- och
kulturstöd - demokrativillkor
 HV 2022/114-3 Rutiner för föreningsstöd i HässelbyVällingby
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§ 12
Patientsäkerhetsberättelser 2021
HV 2022/190

Beslut
Hässelby - Vällingby stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av
patientsäkerhetsberättelser och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) har ansvarig vårdgivare
skyldighet att varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsberättelsen innehåller hur patientsäkerhetsarbetet
har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som
uppnåtts.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/190-1 Patientsäkerhetsberättelser 2021
 HV 2022/190-4 Patientsäkerhetsberättelse Skolörten 2021
 HV 2022/190-2 Patientsäkerhetsberättelse Koppargården
2021
 HV 2022/190-3 Patientsäkerhetsberättelse EkebyParadsängen -21
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§ 13
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
Under tidsperioden 2022-03-07 till 2022-03-29
HV 2021/1015

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av anmälan och lägger
den till handlingarna.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1015-7 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på
delegation
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§ 14
Anmälan av ärendelista för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
Under tidsperioden 2022-02-28 till 2022-03-30
HV 2021/1018

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av anmälan av
ärendelistan för tidsperioden 2022-02-28 till 2022-03-30 och lägger
den till handlingarna.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1018-10 Anmälan av ärendelista avseende
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
 HV 2021/1018-11 Ärendelista 2022-02-28 till 2022-03-30
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§ 15
Anmälan av pensionärsrådets protokoll 2022-03-21
från mötet 19 april 2022.
HV 2021/1016

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av protokollet och
lägger det till handlingarna.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
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§ 16
Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor 19 april
2022
från 19 april 2022.
HV 2021/1017

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av protokollet och
lägger det till handlingarna.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
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§ 17
Skrivelse från (S) och (V) med instämmande av (FI) om
brukarundersökning omsorg om personer med
funktionsnedsättning 2021
Svar på skrivelse
HV 2022/209

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på skrivelsen och lägger det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
S och V frågar i skrivelse till förvaltningen varför resultatet av
andel svarande på frågor, ställda i förhållande till
biståndshandläggare, var lågt och hur förvaltningen ska jobba för att
öka resultatet.

Förvaltningen svarar att brukare i högre grad valde att avstå från att
svara på de två frågorna som inte var direkt kopplade till övriga
frågor i respektive brukarundersökning. Frågorna var svåra att sätta
i sammanhang och förstå och särskilt den som hade lägre andel
positiva svar. De andra frågorna var direkt riktade till utförandet av
redan beviljad insats. De två frågorna var nya för året varför ingen
jämförelse över tid kan göras. Förvaltningen drar inga direkta
slutsatser av svaren på den frågan. Förvaltningen avser återuppta
tätare uppföljning med brukare efter pandemin för ökad
tillgänglighet och delaktighet. Sveriges kommuner och regioner
(SKR) förbereder för ytterligare en enkätundersökning som enbart
är riktad till myndighetsutövningen och biståndshandläggare.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/209-2 Skrivelse från (S) (V) och (FI) om
brukarundersökning om personer med funktionsnedsättning
 HV 2022/209-1 Skrivelse från (S) (V) och (FI) om
brukarundersökning omsorg om personer med
funktionsnedsättning 2021
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§ 18
Svar på skrivelse från (SD) om lokal för HässelbyVällingby stadsdelsnämnds sammanträden
HV 2022/210

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på skrivelsen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ann-Kristin Isaksson Ketzel (SD) önskar en mer publikvänlig lokal
för nämndsammanträdena vilken skulle tjäna till att fler invånare
engagerar sig i nämndens arbete.

Ann-Kristin Isaksson föreslår Kulturhuset Trappan i Vällingby som
alternativ till nuvarande lokal för nämndmöten vilka sker i
Cronqvistsalen på förvaltningshuset, Astrakangatan 19.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/210-3 Svar på skrivelse från (SD) om lokal för
stadsdelsnämndens sammanträden
 HV 2022/210-1 Skrivelse från (SD) om lokal för HässelbyVällingby stadsdelsnämnds sammanträden
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§ 19
Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Skrivelse från (SD) om socialtjänsten tas emot och lämnas till
förvaltningen för beredning och besvarande.
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§ 20
Förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Susanna Halldin Olsson lämnar följande
information:
• Det har under kvällen skett skottlossning i Hässelby Strand.
• Information om Ukraina: Antalet personer som kommer till staden
har minskat. beredskap finns om antalet skulle gå upp igen.
• Fredag 29 april kl 14.00 invigs Sportoteket i Starboparken.
• I veckan var det ett reportage i TV om SIG anhörigstöd (Social
insatsgrupp för de som lever en kriminell livsstil). Det lyftes upp
som ett gott exempel.
• Äldreborgarråd Erik Slottner har besökt äldreomsorgen i
Hässelby-Vällingby. Han fick information om bland annat
äldrelotsen och matlyftet.
• Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har beviljats 900 000 kr för
matlyftet.
• Den 19 maj kommer förskolans dag att firas.
• I veckan togs det första spadtaget för upprustning av parken
Grötfatet i Vällingby. Renoveringen beräknas klar sommaren 2023.
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