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Allmänhetens frågestund kl 18.00-18.30
På allmänhetens frågestund togs bland annat följande synpunkter
upp:
 Kommande byggnation i Hässelby Gård
 Föroreningar i marken vid Riddersvik
 Båtbrygga vid Kyrkhamn
 Parkeringsplatser vid Kyrkhamn
 Nybygget
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§1
Mötet öppnas kl 18.30
Ordförande Bo Arkelsten öppnar dagens sammanträde.
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§2
Dagordningen godkänns
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen godkänns
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§3
Utseende av justerare och tid för justering
Sammanfattning av ärendet
Bo Arkelsten och Lisa Carlsson kommer att justera protokollet 27
maj 2022 kl 12.00.
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Kvällens tema: Äldreomsorg
Medborgarförslag

§4
Anmälan av medborgarförslag som inte hanteras på
nämnd
HV 2022/102

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av anmälan av
medborgarförslag och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämndens antog nya rutiner för medborgarförslag den den
31:a mars 2022. De nya rutinerna innebär att även medborgarförslag
som gäller annat verksamhetsområde ska hanteras på nämnd.
Medborgarförslag som anmäls i detta tjänstutlåtande har inkommit,
vidarebefordrats och hanterats innan den nya rutinen antagits.
Enligt tidigare rutin ska alla inskickade förslag med rubriken
”medborgarförslag” som inte uppfyller rutinen anmälas 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 2022/102-14 Anmälan av medborgarförslag som inte
hanteras på nämnd
 HV 2022/102-11 Medborgarförslag HV 2022/186
 HV 2022/102-12 Medborgarförslag HV 2022/258
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Beslutsärenden
§5
Tertialrapport 1, 2022
HV 2022/297

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (nämnden) godkänner
förvaltningens förslag till tertialrapport 1 för 2022 och överlämnar
den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden ansöker om omslutningsförändringar om 51,5 mnkr
3. Nämnden ansöker om budgetjustering om 1,1 mnkr för digital
fritidsverksamhet (investering)
4. Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,1 mnkr för sommar
på torget (investering)
5. Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,4 mnkr för
ungdomshub vid Åkermyntans centrum (investering)
6. Nämnden beslutar att ärendet ska justeras omedelbart.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Att delvis godkänna tertialrapporten och därutöver anföra
Tertialrapport ett ska redovisa för hur och i vilken omfattning
nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål, det
ekonomiska utfallet, samt en prognos för helåret. Rapporten redogör
för hur förvaltningen arbetar med de uppdrag de fått i budget och
det är glädjande att se hur vår verksamhet, trots de ekonomiska
förutsättningar den blågröna majoriteten ålagt dem, gör sitt bästa för
att kunna leverera och möjliggöra en välfärd av hög kvalitet till
stadens invånare.
De förutsättningar som förvaltningen får i budgeten som samtidigt
prioriterar lägre skatt framför välfärd märks dock i verksamheterna.
När kommunfullmäktiges borgerliga majoritet efter valet 2018
beslutade om en lägre skattesats lovade de att skola och omsorg inte
skulle drabbas. Inte heller skulle ambitionerna för bostadsbyggande
och infrastruktur påverkas. Men i praktiken har det blivit tvärtom.
Det är märkligt att läsa att nästan alla mål uppfylls i tertialrapport
ett. Rapporten får det att framstå som att stadsdelen inte har några
problembilder och att allt är bra. Så är inte fallet. Vår stadsdel har
fortsatt stora problem med kriminalitet där gäng riktar in sig på att
rekrytera våra unga. Vi har fortsatt problem med drogförsäljning
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och utanförskap. Vi har inte tillräckligt med bemannade parklekar
så att barn och unga kan hitta meningsfulla och styrda
fritidsaktiviteter. Det gynnar bland annat gängkriminaliteten och
tillväxten av den. Dessutom har den grön-blåa majoriteten valt att
höja fritidsavgiften till 1200 kronor/ termin som är en ökning med
fyrahundra kronor och som drabbar främst ensamstående föräldrar.
Det är fortfarande otryggt på många platser i vår stadsdel och på
vissa platser ser det ovårdat och skräpigt ut. I texten kan man läsa
om fortsatta problem och behov men då blir det märkligt att man
ändå väljer att markera grönt i stället för gult. Ett exempel är
”Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i”,
grönmarkerat. Trots dödskjutningar, brott och kriminalitet så når
man målet. Det är minst sagt märkligt.
Ett annat exempel är att andelen legitimerade förskollärare är enbart
37,3 %. Det kan dock variera mellan förskolorna mellan 27 - 45 %
och det tycker vi är bekymmersamt. Samtidigt kan vi notera att
andelen föräldrar som är nöjda med förskolan är 82% medan målet
är 88%.
Det är också bekymmersamt att förvaltningen tvingas ta in dyra
konsulter inom socialtjänsten. Vi noterar att det är fortsatt svårt att
både rekrytera och behålla medarbetare inom socialtjänsten och det
är ett problem som behöver åtgärdas snarast.
Redan innan pandemin var personalfrågan rätteligen högaktuell.
Och personalkontinuiteten har visat sig vara avgörande även i en
krissituation. Besluten av den politiska majoriteten att ta bort
stadens mål för att minska tidsbegränsade anställningar har visat sig
vara direkt kontraproduktiva. Inte heller vill majoriteten i HässelbyVällingby redovisa hur många som arbetar deltid och heltid. Det är
beklagligt och ett sätt för majoriteten att försöka sopa problemen
under mattan.
Överhuvudtaget är personalpolitiken en fråga som de blågröna med
all önskvärd tydlighet visat att de inte gärna tar i. Det är dock
mycket angeläget att större fokus läggs på personalens arbetsvillkor.
Vi stod redan innan pandemin inför en stor utmaning med
kompetensförsörjningen i staden och har lagt ett antal förslag för att
förbättra bland annat arbetsvillkoren i staden, som inte har
hörsammats av den grön-blåa majoriteten.
Bra arbetsvillkor och fasta anställningar är inte bara nyckelfaktorer
när det gäller att kunna rekrytera utan också för att behålla
medarbetares kompetens. En hög personalkontinuitet i
verksamheterna bidrar i hög grad till att staden ska kunna bibehålla
och utveckla en hög kvalitet i välfärden. Vi måste skapa
förutsättningar för dem som redan arbetar inom vård och omsorg att
vilja, orka och kunna arbeta kvar. Otrygga anställningar och en
orimlig arbetsbelastning kommer varken leda till ett hållbart
arbetsliv eller en högre kvalitet för den enskilde. Inte heller kommer
de innebära att fler att lockas till att vilja arbeta med vård och
omsorg, pedagogiskt arbete eller inom socialtjänsten.
Grundbemanningen behöver öka, för att minska användningen av
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timanställningar och dyra konsulter, för att höja kvaliteten och för
att förbättra arbetsmiljön. Vi vill även se fler bemanningsenheter,
med fastanställda heltidsvikarier som ska kunna täcka upp då
ordinarie personal är frånvarande, vilket kommer att underlätta
kompetensutveckling och minska den administrativa bördan med att
ringa in och introducera ny personal i verksamheten.
Vi noterar avslutningsvis att det funnits flera förslag för att stärka
välfärden genom ökade anslag till skola, förskola och äldreomsorg
men att dessa avvisats av kommunfullmäktiges borgerliga majoritet.
Äldreomsorgen och förskolan är inte överbudgeterade i Stockholm.
Tvärtom. Våra anställda förtjänar mycket bättre förutsättningar än
vad den grön-blåa majoriteten kan erbjuda. Den grön-blåa
majoriteten driver en snål politik med en skral kassa och det märks i
våra verksamheter och det påverkar våra medborgare negativt. Det
är fortsatt tråkigt att utförsäljningar och så kallade effektiva
omorganisationer, det vill säga nedläggningar och nedmonteringar
är det som majoriteten fokuserar på. Våra medborgare förtjänar ett
bättre politiskt styre.
Vi vill avslutningsvis säga att vi uppskattar att förvaltningen gör sitt
yttersta för att ge medborgarna ett utbud och en service av hög
kvalitet. Det ska ni ha ett stort tack för."
Särskilda uttalanden
Ledamot Mohibul Ezdani Khan med fler (V) anslöt sig till (S)
särskilda uttalande.
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
"Tertialrapporten visar en övergripande god utveckling i stadsdelen.
Samtidigt kan vi konstatera att pandemin har ökat avståndet mellan
olika grupper - där nyanlända, utrikesfödda kvinnor och personer
med funktionshinder är extra hårt drabbade. Andelen
långtidsarbetslösa hushåll ökar, och det gäller främst kvinnor, och
målet med att minska kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd i
riskerar missa årsmålet.
Redan innan pandemin behövde grupper såsom nyanlända kvinnor,
personer med funktionsnedsättning och unga stöd för att komma ut
på arbetsmarknaden. Nu riskerar dessa grupper att permanentas i
arbetslöshet. Vi ser positivt på vidare satsningar och nya arbetssätt
som görs i syfte att få kvinnor långt från arbetsmarknaden att
komma närmare självförsörjning. Det är glädjande att
stadsdelsmammorna spelar en så viktig roll i det uppsökande och
vägledande arbetet i stadsdelen. Vi vill se en större satsning på det.
Dock anser vi att det är anmärkningsvärt att målet I Stockholm är
människor är självförsörjande och vägen till arbete är kort - kan
anses vara uppfyllt när vi har grupper som står långt, eller helt
utanför, arbetsmarknaden.
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Tertialrapporten belyser att de finns utmaningar inom
äldreomsorgen gällande bland annat hög personalomsättning och
svårigheter att rekrytera. Samtidigt vet vi att äldreomsorgen
drabbats hårt av pandemin och det har satt fokus på välfärdens
betydelse i allmänhet - och vikten av en bra äldreomsorg i
synnerhet. Villkoren för anställda inom äldreomsorgen, varav den
absoluta majoriteten är kvinnor och många med utländsk bakgrund,
har försämrats under flera årtionden och det menar vi förklarar
många av de utmaningar som äldreomsorgen har. Feministiskt
initiativ vill satsa på personalkontinuiteten, ha reflektionstid på
schemat och fortsätta utveckla äldreomsorgen med goda
arbetsvillkor för personalen. Vidare ser vi positivt på arbetet med
äldrelotsar för att nå ut till fler äldre, framförallt utrikesfödda.
Gällande att målet att öka de digitala inköp i hemtjänsten står det i
analysen att det saknas verktyg för att mäta andel digitala inköp i
hemtjänsten vilket gör att indikatorn inte kan utvärderas.
Det är märkligt att den blågröna majoriteten sätter upp mål som de
inte kan mäta och vi förväntar oss att att verktyg för att mäta ska
komma så fort som möjligt för att indikatorn ska vara relevant.
Det är också oroväckande att läsa att äldre i stadsdelsområdet utsatts
för bedrägeriförsök under pandemin. Äldre är en särskilt utsatt
grupp när det handlar om att bli utsatt för våld. Kunskapen om våld
är låg hos många, men skammen för att bli utsatt desto högre och
det är inte alla som vet vilken hjälp som går att få.
Förskolans verksamheter fortsätter bedrivas utomhus, vilket vi
tycker är positivt. Det aktualiserar också vårt förslag om
arbetskläder och arbetsskor till förskolepersonalen. Något som har
drivits länge genom fackförbund, och som flera kommuner redan
infört. Det inte bara viktigt ur arbetsmiljöaspekt, utan är också en
tydlig jämställdhetsfråga. Feministiskt initiativ tycker att det borde
vara självklart att tillhandahålla all material som förskolans personal
behöver för att förenkla och förbättra deras arbetsmiljö - och där bör
arbetskläder ingå.
Rapporten presenterar att stadsdelens förskolor som erhåller
skolverkets certifiering ”Hållbar skola” ligger under årsmålet vilket
är oacceptabelt då vi befinner oss i en miljö och klimatkatastrof och
måste agera skyndsamt.
Rapporten visar att Förvaltningens personalkostnader inom
socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter
ligger nästan 6% enheter högre nu än hela förra året och det är
främst på grund av vakanser inom socialtjänsten barn och ungdom
där man köpt in konsulttjänster. Vi i Feministiskt initiativ ser det
som oacceptabelt och tolkar det som en konsekvens av de generella
effektiviseringar som blågröna majoriteten driver och det måste
upphöra. Besparingarna tar endast kortsiktiga finansiella resurser i
beaktning och blundar för det långsiktiga vinster som sker när
stadsdelen prioriterar tillgången på de reella resurserna som att
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anställa tillräckligt med personal och se till att de har en bra
arbetsmiljö. Vi anser att den blågröna majoriteten måste prioritera
de reella resurserna mer och upphör sina generella effektiviseringar.
Enligt tertialrapporten ligger andel stockholmare som upplever
trygghet i stadsdelen där man bor 21% under årsmålet. Det innebär
att en stor grupp av medborgarna inte känner sig trygga i sitt eget
bostadsområde. Det krävs mycket mer från majoriteten för att målet
om ett tryggt Stockholm ska anses vara uppnått. Stadsdelens
invånares nöjdhet med renhållning och städning ligger 15% under
årsmålet och nöjdhet med skötsel och städning av park och
grönområden ligger 13% under årsmålet. Detta visar att den
blågröna majoriteten måste bli bättre eftersom internationell
forskning visar att att ren fysisk miljö och god omvårdnad av den
fysiska staden påverkar hur våra invånare mår, hur de ser på sig
själva och förtroendet för staden att kunna leverera god välfärd.
Vi tycker det är glädjande att förvaltningen i samband med Jobbtorg
inlett arbetet med ett fritidsbibliotek för att erbjuda lån av
sportutrustning till barn. 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."

Handlingar i ärendet
 HV 2022/297-5 Tertialrapport 1 2022 Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
 HV 2022/297-4 Tertialrapport 1 2022 Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
 HV 2022/297-1 Bilaga 1 - blankettset
 HV 2022/297-2 Bilaga 2 - Uppfoljningsrapport naringsliv  HV 2022/297-3 Bilaga 3 - Ansokan om budgetjusteringar
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§6
Ombyggnation av fritidsgården i Åkermyntan,
Drivbänksvägen 9 i Hässelby
Genomförandebeslut
HV 2021/789

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (nämnden) beslutar att ge
förvaltningen i uppdrag att beställa ombyggnation av fritidsgården i
Åkermyntans C, Drivbänksvägen 9 i Hässelby i enlighet med
bifogat tjänsteutlåtande.
2. Nämnden beslutar att ärendet ska justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Fritidsgården vid Åkermyntans centrum fyller en viktig funktion
och förvaltningen har identifierat ett behov av ombyggnation av
lokalerna för att kunna erbjuda barn och ungdomar varierande
aktiviteter samt att bättre kunna utnyttja den förhyrda ytan.
Ombyggnationen möjliggör ett fördjupat samarbete med
Kulturskolan och andra lämpliga intressenter vilket är positivt för
områdets barn och unga. De ombyggda lokalerna kommer att möta
invånarnas behov av aktiviteter och trygghet. Årshyran blir efter
ombyggnationen 1 613 790 SEK att jämföra med dagens 1 000 000
SEK.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Ordförande Bo Arkelsten med fler (M), ledamot Peter Dannqvist
(MP), ledamot Fatima Nur (L) och ledamot Carina Franke (KD)
lämnade följande särskilda uttalande (hämtat från pensionärsrådets
protokoll under samma punkt, ärende 17)
"Ombyggnaden av Åkermyntans föreningsgårds nuvarande lokaler
är behövlig och efterlängtad. PRO Hässelby-Villastad har en del
verksamhet där under tiden september till maj. Pensionärsrådet
förutsätter att lokalerna utrustas med en kvalificerad
högtalaranläggning och med projektor för dataanvändning. Detta för
att föreningslivet ska kunna samla sina medlemmar i
ändamålsenliga lokaler och att utbudet av lokala för det lokala
föreningslivet därigenom ökar. Lokalen bör också förses med bord
och stolar för ca 100 personer. Det är dessutom anmärkningsvärt att
det faktum att PRO Hässelby Villastad använder lokalen att behovet
av lokaler för äldre inte nämns i ärendet. Pensionärsrådet är
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dessutom ytterst kritiska till att rådet inte varit remissinstans i
ärendet."
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S), ledamot Mohibul
Ezdani Khan med fler (V) och ledamot Ann-Christin IsakssonKetzel (SD) anslöt sig till (M), (MP), (L) och (KD):s särskilda
uttalande.
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Vi välkomnar förvaltningens förslag till beslut.
Ombyggnation av fritidsgården i Åkermyntans C, Drivbänksvägen
9 behövs för att kunna erbjuda unga i området fler möjligheter för
en aktiv och meningsfull fritid. Ett bättre nyttjande av fastigheten är
också mycket angelägen.
Vi vill dock understryka att ombyggnadskostnaderna behöver ses
över. Att den nya hyran ska ligga på 2500 kr/m2 år är alldeles för
hög när hyran i nuläget är 1550 kr/m2 och år.
Enligt marknadsstatistik ligger hyror för kontor i C-läge (utanför
centrum) i Stockholm mellan 1250 och 3000 kr/m2 och år. Att
hyror för fritidslokaler och kulturskolor skulle ligga nära övre
gränsen är ekonomiskt ohållbart.
Planförslaget:
Vi föreslår
1) En översyn av ombyggnadskostnader för att möjliggöra en bättre
hyra
2) En anpassning av byggplaner med hänsyn till att samlingssalen
samt tillhörande omklädningsrum och toaletter ska tillgängliggöras
för uthyrning till föreningar och annan verksamhet när den inte
nyttjas som fritidsgård"
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) anslöt sig till (S) särskilda uttalande.
Ersättaryttranden
Ersättare Angelo Tapia (FI) anslöt sig till (M), (MP), (L) och
(KD):s särskilda uttalande.

Handlingar i ärendet
 HV 2021/789-5 Åkermyntans fritidsgård genomförandeärende
 HV 2021/789-6 Hyresavtal Åkermyntan Fritidsgård 2022
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§7
Förlängning av Starbogårdens avtal
HV 2022/319

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (nämnden) beslutar att
förlänga befintligt avtal med Bräcke diakoni för driften av
Starbogårdens dagverksamhet till och med den 1 oktober 2024
2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att förlänga aktuellt
avtal.
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 tecknades avtal med Bräcke diakoni för driften av
Starbogårdens dagverksamhet. Avtalet löper ut den 1 oktober 2022
och kan då förlängas två gånger med två år per gång.
Överenskommelse om förlängning ska göras skriftligen senast nio
månader före avtalstidens utgång.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/319-1 Avtal Starbogården förlängning
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§8
Långsiktig lokalförsörjning för parklekar
Inriktningsbeslut
HV 2022/81

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att bygga ett nytt
parklekshus i parkleken Ådalen.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att ge
stadsdelsdirektör i uppdrag att arbeta vidare med
lokalförsörjningsplanen för parklekarna. Lokalförsörjningsplanens
mål är en god förebyggande verksamhet som verkar till en
meningsfull fritid för så många barn och unga som möjligt, vilken
utgår från socioekonomiska områden, barnantal och en god
lokalportfölj.
3. Rivning och beställning av nytt parklekshus till parklek Guldet
ska ske först när staden löst detaljplanefrågan. Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd hänvisar till tidigare beslut gällande rivning och
nytt parklekshus.
Sammanfattning av ärendet
Befintliga parkleksbyggnader har ett kraftigt underhållsbehov. En
långsiktigt hållbar lokalförsörjning där socioekonomiskt utsatta
områden med stort barnantal prioriteras för verksamheten.
Förvaltningen föreslår att förhandlingar med SISAB startas om att
bygga nytt parklekshus i Ådalen där nuvarande Bus-huset finns på
Nordingrågränd.
Mobil verksamhet eller pop-up verksamhet kan sprida resurserna till
fler fysiska platser som komplement till de permanenta byggnader
förvaltningen hyr.
Vidare arbete med lokalförsörjningsplanen efter detta första steg
utgår från ett antal kriterier så som socioekonomiska utsatta
områden, barnantal och en god lokalportfölj. Målet är en god
förebyggande verksamhet som verkar till en meningsfull fritid för
så många barn som möjligt.
Exakta lokaler och platser för parklekarnas långsiktiga
lokalförsörjningsplan kan komma att ändras under tiden då lokaler
blir lediga eller försvinner från hyresmarknaden.
Förutsättningen för att kunna möta parklekarnas utmaning är en
inriktning som står sig över valet och kommande år.
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Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/81-6 Långsiktig lokalförsörjning för parklekar
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Remisser
§9
Samråd om förslag till program för Vinsta-Johannelund
inom stadsdelen Vinsta.
Remiss från stadsbyggnadskontoret, dnr 2019–12309.
HV 2022/314

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till program som
syftar till att utreda förutsättningar för stadsutveckling av VinstaJohannelund. Programförslaget innebär en omvandling av Vinsta
verksamhetsområde med målet att området i framtiden är en
stadsdel med cirka 3500 - 4000 bostäder och cirka 3000
arbetsplatser.

Förvaltningen är positiv till programförslaget som på ett ambitiöst
sätt lyfter fram de problem och utmaningar som staden behöver lösa
för att omvandla Vinsta verksamhetsområde till att bli en stadsdel
som inkluderar bostäder, arbetsplatser, service och attraktiva
grönområden. Förvaltningen kan konstatera att Vinsta
verksamhetsområde idag upplevs som ett mycket otryggt område
med omfattande störningsproblem med framför allt bosättningar
som genererar sanitära problem, skadegörelse, nedskräpning samt
droghandel. Förvaltningen önskar därför särskilt lyfta vikten av att
det i samband med omvandlingen av verksamhetsområdet skapas
attraktiva stråk och parkfunktioner som ökar förutsättningarna för
välbefolkade, trygga och upplevelserika miljöer. Det kan bidra till
att minska den upplevda otryggheten och avståndet mellan området
och intilliggande stadsdelar samtidigt som befintliga trafikbarriärer
kan överbryggas. Vidare önskar förvaltningen informera om att det
inom stadsdelsområdet finns en tradition av att kunna erbjuda
barnomsorg i fristående förskolebyggnader med gårdar som främjar
lek och lärande. Förvaltningen anser att det är nödvändigt att
fundera över var gränsen går när staden blir för tät, när barnens
miljö krymper och när parker och bostadsgårdar krymper.
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Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Vi instämmer i förvaltningens syn att bebyggelsen i VinstaJohannelund inte får bli för tät och att de boende måste ha tillgång
till grönområden och parker.
Grundläggande arbete
Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett ambitiöst förslag till
program för Vinsta-Johannelund. Vi vill understryka att det – med
hänsyn till områdets historia – är viktigt med grundliga
undersökningar av markföroreningar och hur lufttornen från
Förbifarten kommer att påverka miljön då de ligger nära skolor och
förskolor.
Planförslaget
På flera punkter måste planförslaget utvecklas, preciseras och
kompletteras.
1. Förskolor och skolor
Vi instämmer i förvaltningens syn att förskolor bör inrymmas i
fristående förskolebyggnader med gårdar som främjar lek och
lärande.
2. Man bör också i planarbetet tillse att tillräckligt med grundskolor
finns inom området. Med den planerade utbyggnaden av
Björnbodaskolan i närheten finns risk att skolan blir alldeles för
stor, vilket skapar otrygghet särskilt för de mindre barnen.
3. Även en kommunalt driven gymnasieskola bör ges plats i VinstaJohannelund.
4. Det i planen antydda kulturhuset inom området ”söder om
tunnelbanan” bör givetvis uppföras. Likaså skulle Kulturskolan
kunna få lokaler i Vinsta-Johannelund.
5. Ingenting sägs om seniorboenden eller vård- och
omsorgsboenden i planen. Detta är ett självklart inslag som måste
utvecklas.
6. Boende i nybyggda områden är ofta unga familjer. Deras behov
för lek och uteliv måste tillgodoses med parklek och lekplatser.
Vinsta-Johannelund är tillräckligt stort så att inplanering av fler
lekplatser inom området samt en parklek är rättfärdigad.
7. När det gäller idrott och friluftsliv behöver planarbetet utveckla
idéerna om idrottshall, fotbollsplan, simhall och skatepark.
8. I en modern ny stadsdel som Vinsta-Johannelund behöver en
stadsnära odling möjliggöras.
9. Det talas om att mötesplatsen på Johannelundstoppen ska
”uppgraderas”. Man skulle exempelvis kunna titta på följande
alternativ för en trevlig miljö;
- En utsiktsbalkong
- En väl placerad restaurang
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- En äventyrspark för barn
- En cykelpark (downhill)
Övergripande regionplanering
Vi vill även lyfta fram att planlagstiftningen bör ändras, så att
ansvaret för lokaliseringen av bostadsområden fördelas jämnt på
samtliga berörda kommuner i regionen."
Särskilda uttalanden
Ledamot Mohibul Ezdani Khan med fler (V) anslöt sig till (S)
särskilda uttalande.
Ersättaryttrande:
Ersättare Angelo Tapia (FI) anslöt sig till (S) särskilda uttalande.

Handlingar i ärendet
 HV 2022/314-15 Samråd om förslag till program för VinstaJohannelund inom stadsdelen Vinsta.
 HV 2022/314-1.1 Programsamråd Vinsta-Johannelund
 HV 2022/314-9 Programhandling Vinsta-Johannelund
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§ 10
Flyktingmottagande med anledning av
händelseutvecklingen i Ukraina
HV 2022/290

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Rysslands invasion av Ukraina har medfört att en stor del av den
ukrainska befolkningen har lämnat sitt land och befinner sig nu på
flykt. En majoritet av dessa finns i nuläget i de länder som gränsar
till Ukraina. Stockholms stad kommer med anledning av invasionen
ställas inför en rad olika utmaningar inom ett flertal av de
verksamhetsområden som innefattas av det kommunala ansvaret.
Utmaningarna medför att stadens verksamheter på kort tid kan
komma att behöva förstärkas. Stadsledningskontoret konstaterar att
roll- och ansvarsfördelning utifrån nämnder och bolagsstyrelsers
ordinarie uppdrag samt utifrån beslut i ärendet Nyanlända och
asylsökande i Stockholms stad (156- 607/2016) fortsatt gäller och är
huvudinriktning i mottagandet. Förvaltningen anser att
stadsledningskontorets förslag på att ge socialförvaltningen
bemyndigande att upprätta avtal gällande boenden är bra. Mycket
har tydliggjorts sedan stadsledningskontorets tjänsteutlåtande togs
fram, bland annat kommunfördelningen. Förvaltningen anser vidare
att det är bra med en budgetjustering för att förstärka öppen
verksamhet riktad till målgruppen. Förvaltningen kommer i övrigt
följa möjligheten till ersättningar och kompensation för att täcka
upp eventuella kostnadsökningar för mottagandet i
stadsdelsområdet
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Vi anser att det är bra att Stadsdelsnämnderna föreslås få en
budgetjustering om totalt 13 mnkr för att anpassa och förstärka
öppen verksamhet riktat till målgruppen och förväntar oss att den
blågröna majoriteten ser till att de finansiella medlen används för att
göra nytta och inte sparas i form av en outtalad generell
effektivisering.
Då nyanlända är en riskgrupp när det kommer till att utnyttjas på
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den privata arbetsmarknaden , i form av svart arbetskraft eller att
arbetsgivare inte följer arbetsmiljölagen, behöver de och andra
nyanlända informeras om sina rättigheter på arbetsmarknaden och
arbetsplatsen.
Det är då viktigt att nyanlända från Ukraina och andra länder blir
informerade om sina rättigheter på arbetsmarknaden och får veta
vad de kan göra om de skulle utnyttjas på ett olagligt sätt. Där kan
också arbetsgivare och olika fackförbund samarbete för att
tillsammans stödja nyanlända i att upprätthålla den svenska
modellen.
Det är också viktigt att bidra med reella och finansiella resurser
för att nyanlända från Ukr"
Ersättaryttrande
Ersättare Angelo Tapia (FI) instämde i (S) särskilda uttalande.

Handlingar i ärendet
 HV 2022/290-2 Svar på remiss - Flyktingmottagande med
anledning av händelseutvecklingen i Ukraina
 HV 2022/290-1.1 Kopia av godkänt tjänsteutlåtande: KS
2022/383 Tjänsteutlåtande
 HV 2022/290-1 Följebrev Flyktingmottagande med
anledning av händelseutvecklingen i Ukraina
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§ 11
Remiss av Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101)
Remiss från kommunstyrelsen, diarienummer KS 2022/404
HV 2022/289

Beslut
1. Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Nämnden beslutar att ärendet ska justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått en remiss från kommunstyrelsen
”Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101)” med diarienummer KS
2022/404. Stadsledningskontoret vill ha förvaltningens yttrande
senast 2022-05-31. Utredningen om bostadsbidrag och
underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet
(BUMS) har sett över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd
för att öka träffsäkerheten och minska skuldsättningen.

Utredningen föreslår bland annat att nya inkomstunderlag ska
införas för bostadsbidrag. Den föreslår också en
betalningsskyldighet för underhållsstöd som ska minska risken för
skuldsättning för barnfamiljer.

Förvaltningen ser positivt på utredningens förslag.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/289-2 Svar på remiss av Betänkandet Träffsäkert
(SOU 2021:101)
 HV 2022/289-1 Följebrev Betänkandet Träffsäkert (SOU
2021:101), KS 2022/404
 HV 2022/289-1.1 Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101)
volym 2
 HV 2022/289-1.2 Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101)
volym 1
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§ 12
Förslag till strategi för fritidsbåtlivet
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2022/333.
HV 2022/272

Beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
I budget för 2021 fick idrottsnämnden i uppdrag att ta fram en
strategi för fritidsbåtlivet. Syftet med att ta fram en strategi är att
klargöra stadens mål och bidra till att fritidsbåtlivet finns med i
utvecklingen av staden på ett hållbart och miljöanpassat sätt.

Förvaltningen är positiv till remissförslagets mål och åtgärdsförslag
under förutsättning att detta genomförs i enlighet med stadens
beslutade planeringsinriktningar. I Översiktsplan för Stockholms
stad anges att stadens vattenrum, kanaler, sjöar och vattendrag ska
värnas och tillgängliggöras. På lämpliga platser ska förutsättningar
för större aktivitet i och omkring vattnet utvecklas. Förvaltningen
anser att en eventuell utveckling av stränderna med ett utökat antal
båtplatser och hamnanläggningar måste ske i samklang med
behovet av att värna strandskyddet. Syftet med strandskyddet är att
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten. Strandskyddsområden utgör en viktig
del av den gröna infrastrukturen och bidrar med en rad
ekosystemtjänster som exempelvis rekreation, biologisk mångfald
och vattenrening. Tillgängliggörandet av stadens stränder och sjöar
är särskilt viktig i en tät storstadsmiljö som Stockholm.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilda uttalanden
Vice ordförande Lisa Carlsson med fler (S) lämnade följande
särskilda uttalande:
"Stockholm är byggt på öar i mötet mellan Östersjön och Mälaren.
Båtlivet har därför i århundraden präglat Stockholm. Det strategiska
läget har historiskt varit en grund för Stockholms ekonomiska
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utveckling och det var med båt man tog sig mellan malmarna. Även
om båtlivet har förändrats är läget vid vattnet fortfarande av stort
värde för staden och stockholmarna. Våra vatten trafikeras av
alltifrån kryssningsfartyg och godsfartyg till fritidsbåtar, bastuflottar
och kajaker. Längs vattnen har vi några av våra viktigaste
rekreationsstråk med långa sammanhängande strandpromenader. På
sommaren fylls stränder, klippor och bryggor med badande
stockholmare och besökare.
Det är viktigt att staden tar tillvara och utvecklar tillgången till
Stockholms unika vattenkontakt. Vi välkomnar därför förslaget till
strategi för fritidsbåtlivet.
I strategin kan vi läsa att fritidsbåtarna uppskattas som en del av
stadsbilden även för dem som inte har en båt. Det står också att
fritidsbåtlivet skapar fina mötesplatser och aktiviteter i
vattenrummet och längs med stränderna. Vi delar delvis denna bild,
men menar att mer kan göras för att tillgängliggöra både båtliv och
bryggor för stockholmarna. Relativt få stockholmare har trots allt
tillgång till en egen båt.
Idag är småbåtshamnar i många fall otillgängliga för allmänheten,
samtidigt som de tar värdefulla platser i anspråk. Bryggor spärras
inte sällan av med gallergrindar, stängsel och taggtråd. För den
majoritet av stockholmarna som inte äger någon båt är värdet av
sådana bryggor begränsat. Vi vill därför se en skärpning av
strategins åtgärd om att föra dialog med berörda båtklubbar om hur
båtområden kan öppnas upp för att öka tillgängligheten till
attraktiva strand- och parkområden. Det kan handla om att öppna
upp bryggor för allmänheten, att öppna upp låsta grönytor eller att
öppna upp klubbstugor för caféer. Att äga en båt bör inte vara en
exklusiv biljett för att få vistas på vissa av stadens ytor.
Utvecklingen med båtpooler är i det här avseendet glädjande. Att
kunna hyra olika sorters båtar, alltifrån några timmar till veckovis,
är en utveckling som kan möjliggöra för fler att ta del av
fritidsbåtlivet utan att själv äga en båt.
Vi välkomnar det övergripande målet om att skapa förutsättningar
för fler småbåtshamnar, gästhamnar och daghamnar. Det är positivt
och viktigt att många båtbryggor driftas av föreningar som håller
kostnader nere och möjliggör för fler oavsett ekonomi att kunna ha
båt.
Det är dock viktigt att nya hamnar inrättas på ändamålsenliga
platser. Utgångspunkten måste vara att öka stockholmarnas tillgång
till vattennära rekreation. Ibland kan det handla om att anlägga en
ny badplats, att utveckla ett vattennära parkområde eller att anlägga
en ny småbåtshamn. Nya hamnar ska anläggas på platser och sätt
som öppnar upp snarare än hindrar vattennära rekreation för
stockholmarna. Att bara ha som mål att öka antalet hamnar kan vara
ett alltför trubbigt mål. På varje ny plats måste olika värden vägas
mot varandra.
För att öppna upp befintliga båtuppläggningsplatser och båthamnar
behöver mark saneras. Stockholms stad har enligt länsstyrelsen 48
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förorenade områden med den högsta riskklassen som innebär störst
risk för människors hälsa och miljö. En stor del av dessa är
båtuppläggningsplaster (30 av 48 områden). De allra giftigaste
platserna i staden är alltså oftast båtuppläggningsplatser. Staden
måste ta fram en tidplan och finansieringsplan för sanering av
dessa.
I strategin saknas det också resonemang om hur nya
fritidsbåtshamnar och båtuppställningsplatser ska tillskapas utan att
marken och sedimenten blir förorenade. Det måste ställas krav på
verksamheten och på de båtar som flyttas dit.
Användningen av giftiga båtbottenfärger måste minska. Under förra
mandatperioden inledes ett viktigt arbete med tillsyn av båtklubbar
med inriktning på minskad användning av skadliga båtbottenfärger.
Majoriteten har dock tagit bort finansieringen för detta arbete. Vi
menar att arbetet behöver fortsätta och att miljöoch hälsoskyddsnämnden ska vara pådrivande för att fasa ut
skadliga båtbottenfärger, något som också måste ske på nationell
nivå och i samverkan med branschen. Stockholms stad bör också
främja tillkomsten av fler båtbottentvättar.
Miljöförvaltningen har sedan år 2016 drivit ett projekt där
metallhalterna på båtskroven mättes. Projektet avvecklades tyvärr år
2020. Under projektet framkom att mätningarna utgjorde ett mycket
bra stöd för båtklubbarna, både för att bibehålla engagemang hos
sina medlemmar och för att kunna prioritera vilka båtskrov som
behövde saneras först. Staden behöver bedriva ett förebyggande
arbete med båtklubbarna utifrån lärdomarna från projektet.
Slutligen vill vi framföra att strategin behöver ha ett start- och
slutdatum, precis som stadens andra strategier och handlingsplaner.
Datumsatta strategier är viktiga för ansvarsutkrävandet och utgör en
naturlig tidpunkt då det övergripande arbetet med strategin
utvärderas. Ett slutdatum kan även sätta press på styrande
majoriteter att agera i frågorna. Detta saknas i strategin för
fritidsbåtslivet och riskerar alltså att försvåra uppföljningen av
målen i den."
Ersättaryttrande
Ersättare Angelo Tapia (FI) lämnade följande ersättaryttrande:
"Feministiskt Initiativ anser att en strategin för fribåtslivet är viktigt
och det är bra att samhället strävar efter fler båtpooler och mer eldrivna båtar.
Det är också viktigt att skapa förutsättningar som gör att de som
väljer att köra båtar som bidrar till ökade utsläpp och
miljöförstöring får betala för det.
Det vore bra om staden tillsammans med båtklubbarna såg till att de
fast och rörliga avgifterna blev högre för de fossildrivna båtarna
med stora utsläpp för att de ska kunna kompensera för de finansiella
och reella kostnaderna staden står för."
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Handlingar i ärendet
 HV 2022/272-5 Remiss Förslag till strategi för
fritidsbåtlivet.
 HV 2022/272-3 Stockholm stads Strategi for fritidsbåtlivet
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Anmälningar och rapporter
§ 13
Ej verkställda beslut, kvartal 1, 2022
HV 2022/324

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av förvaltningens
redovisning av ej verkställda beslut och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Varje kvartal rapporterar förvaltningen till IVO, Inspektionen för
vård och omsorg, de beslut som tagits av förvaltningen men som
inte har verkställts.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/324-1 Ej verkställda beslut kvartal 1 2022
 HV 2022/324-4 Rapportering av ej verkställda beslut inom
barn och unga kvartal 1, 2022
 HV 2022/324-2 Underlag ä¨ldreomsorg, ej verkställda
beslut, kvartalsrapport 1, 2022
 HV 2022/324-3 Sammanställning av ej verkställda beslut
inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri kvartal 1,
2022
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§ 14
Äldreomsorgens årsrapport 2021
Äldrenämndens diarienummer ALD 2022/47
HV 2022/318

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och
lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Årsrapportens identifierade utvecklingsområden utgör en grund för
fortsatta beslut, verksamhetsplanering och utveckling inom
avdelningen för äldreomsorg 2023. Ett flertal utvecklingsområden
som framgår av årsrapporten 2021 identifierades år 2020 och utgör
en grund för årets verksamhetsplanering 2022.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2022/318-4 Äldreomsorgens årsrapport 2021
 HV 2022/318-3 Äldreomsorgens årsrapport 2021-Bilaga
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§ 15
Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation
Under tidsperioden 2022-03-29 till 2022-04-28
HV 2021/1015

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av anmälan och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Tjänstemannabeslut fattade på delegation, anmälda under
tidsperioden 2022-03-29 till 2022-04-28.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1015-9 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på
delegation
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§ 16
Ärendelista för Hässelby-Vällingby
HV 2021/1018

Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 HV 2021/1018-14 Anmälan av ärendelistan
 HV 2021/1018-15 Ärendelista 2022-03-30 till 2022-04-29

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 6/2022
Sida 34 (38)
2022-05-24

§ 17
Anmälan av protokoll från pensionärsrådets möte 16 maj
2022
HV 2021/1016

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av anmälan och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från pensionärsrådets möte 16 maj 2022.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
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§ 18
Anmälan av protokoll från rådet för
funktionshindersfrågor 16 maj 2022
HV 2021/1017

Beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av anmälan och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från rådet för funktionshindersfrågors möte 16 maj 2022.
Propositionsordning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Protokoll nr 6/2022
Sida 36 (38)
2022-05-24

§ 19
Förvaltningschefens information
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Susanna Halldin Olsson lämnar följande
information:
• Staden har låga inflöden av flyktingar från Ukraina.
Förvaltningen har i uppdrag från SLK (stadsledningskontoret) att
utifrån tre olika scenarion planera för mottagande av flyktingar och
hur det påverkar våra verksamheter framöver.
• Inom avdelningen för barn och unga arbetar men med
implementering av modellen för tidigt socialt stöd. Arbetssättet har
reviderats något med hänsyn till kostnader.
• Inom avdelningen för barn och unga har man ett fortsatt ansträngt
läge med konsulter som avlastar verksamheten. Det är fortfarande
svårt att rekrytera arbetskraft.
• Inom enheten fritid har man haft en idrottsdag med inriktning på
unga med funktionsvariationer.
• Inom avdelningen för vuxen kan förvaltningen stolt meddela att
man i år erbjuder över 1 000 feriearbetstillfällen.
• Stadsdelsmammor kommer att bemanna förvaltningens infodiskar
under sommaren.
• Till sommaren går förvaltningen in i Trefas (ett samverkansprojekt
mellan socialtjänsten, polisen och kriminalvården för att minska
skjutningar).
• Idag har förvaltningen haft besök av socialborgarråd Jan Jönsson.
• Inom avdelning för äldreomsorg finns utmaningar med
semesterplanering.
• I juni kommer Koppargården att Silviahemscertifieras.
• Årets nationaldagsfirande kommer att ske i Solursparken i
Vällingby.
• För några veckor sedan brann det i ett flerfamiljshus i Hässelby
med evakuering som följd.
• På juninämnden kommer ritningar avseende skatepark på
Hässelängen att presenteras.
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§ 20
Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Ann-Christin Isaksson-Ketzel (SD) påpekar att dörren till lokalen
vid sammanträdet är låst. Varför är det så?
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