Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 6/2019
Sida 1 (53)
2019-06-19

Protokoll 6/2019
fört vid Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds sammanträde
onsdagen den 19 juni 2019 kl. 17:30-20:00, Rinkebyskolan,
Rinkebystråket 53, Rinkeby
Ledamöter

Benjamin Dousa (M) Ordförande
Elvir Kazinic (S) Vice ordförande §§10-45
Kerstin Aggefors (S) §§1-6, §§10-45
Niklas Thorén (V) §§1-27, §§29-45
Kerstin Thufvesson (M)
Mauritz Jokela (M) ersätter Aleks Sakala (M)
Basit Choudhury (M) §§4-5 §§1-3, §§6-45 ersätter Tatjana
Kovacic (M)
Jean-Robert Nino (M) §§1-2, §§10-45 ersätter Gustaf
Holmström (SD)
Cecilia Ekman (L) ersätter Asi Rebbati (L)
Helena Orrevad (MP) ersätter Martin Michel (MP)
Ismail Ertürk (C) §§1-9 ersätter Banar Sabet (C)
Banar Sabet (C) §§10-45
Kyllikki Iroegbu (S)
Omar Ahmed (S) §§1-9 ersätter Elvir Kazinic (S)
Veronica Stiernborg (V) §28 ersätter Niklas Thorén (V) pga jäv
Ahmed Sharaf Abdi (V)

Ersättare

Ismail Ertürk (C) §§10-45
Zia Lodin (S) §§1-2, §§10-45
Omar Ahmed (S) §§10-45
Tara Rasul Aziz (S) §§1-2, §§10-45
Veronica Stiernborg (V) §§1-2, §§10-27, §§29-45
Helene Wildner (V) §§1-2, §§10-45

Övriga närvarande

Julia Jonsson Ersättare nämndsekreterare
Susanne Leinsköld Stadsdelsdirektör
Ingrid Brännström Tjänsteman §§1-16, §§18-45
Johan Hernman Tjänsteman §17, §§22-45
Susanne Tengberg Tjänsteman §§22-45
Kim Lagerquist Tjänsteman §§22-45
Nadja Gürsoy Personalföreträdare §§22-45 Saco
Ata Hosseini Personalföreträdare §§22-45 Vision
Sara Lagerholm Tjänsteman §§3-9
Bente Lundqvist Tjänsteman §§3-6
Amanda Björn Tjänsteman §§7-9
Stefanie Stenvall Tjänsteman §§7-9

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Justerare

Kyllikki Iroegbu

Datum för justering

2019-06-26

Paragraf

§§1-45

Sekreterare

Julia Jonsson

Protokoll nr 6/2019
Sida 2 (53)
2019-06-19

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 6/2019
Sida 3 (53)
2019-06-19

§1
Val av justerare och godkännande av dagordning
Beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) förklarade mötet för öppnat.
Ordföranden Benjamin Dousa (M) och ledamoten Kyllikki
Iroegbu (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Justeringen
äger rum den 26 juni 2019.
Omedelbar justering gäller där det framgår av underlaget.
Mötet ajournerade 18:15-18:30 för allmänhetens frågestund.
Dagordningen godkändes.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 6/2019
Sida 4 (53)
2019-06-19

§2
Anmälan av föregående protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämnden den 23 maj 2019
justerats den 28 maj 2019.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§3
Borttagen på grund av sekretess
RK 2019/281
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§4
Borttagen på grund av sekretess
RK 2019/282
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§5
Borttagen på grund av sekretess
RK 2019/283
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§6
Borttagen på grund av sekretess
RK 2019/284
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§7
Borttagen på grund av sekretess
RK 2019/289
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§8
Borttagen på grund av sekretess
RK 2019/290
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§9
Borttagen på grund av sekretess
RK 2019/291
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§ 10
Borttagen på grund av sekretess
RK 2019/204
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§ 11
Borttagen på grund av sekretess
RK 2019/304
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§ 12
Borttagen på grund av sekretess
RK 2019/230
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§ 13
Borttagen på grund av sekretess
Begäran om yttrande från IVO dnr 8.8.1-1683/2019-2
RK 2019/241
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§ 14
Borttagen på grund av sekretess
Begäran om yttrande från IVO dnr 8.8.1-2098/2019-2
RK 2019/242
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§ 15
Borttagen på grund av sekretess
RK 2019/248
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§ 16
Borttagen på grund av sekretess
2019/000071
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§ 17
Borttagen på grund av sekretess
2019/000019
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§ 18
Borttagen på grund av sekretess
RK 2019/301
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§ 19
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
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§ 20
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
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§ 21
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 29 maj 2019
och 12 juni 2019.
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§ 22
Förvaltningens och nämndens information och frågor
Stadsdelsdirektören Susanne Leinsköld lämnade följande
information till nämnden:
 Innehållet i sommarlovsbroschyren, bl.a. utflykter med
familjebussarna, Sommar på torget, dagkollo och
träffpunkter för ungdomar.
 Ungdomar har påbörjat sina feriejobb. Nytt för i år är att det
erbjuds en utbildningsdag i CV-skrivande. Utbyte mellan
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Kungsholmens
stadsdelsförvaltning sker även i år som omfattar ca 70
platser.
 Verksamheten "Studier och arbete" för ungdomar som
varken arbetar eller studerar är öppet hela
sommaren. "Studier och arbete" finns både i Ungdomens
Hus i Rinkeby och på Reactor i Husby.
 Enheter inom LSS, Sol och HSL har säkerställt sitt
vikariebehov under sommaren.
 Enheterna inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri är
väl förberedda för en eventuellt värmebölja där lokala
rutiner finns samt fläktar och flyttbara AC-aggregat.
 Barnenheten har ett fortsatt högt tryck på inkomna
orosanmälningar, och en viss förstärkning av bemanningen
har skett på enheten.
 Äldreomsorgen har beviljats en mindre summa för att
påbörja ett arbete med att inrätta Tryggt mottagande i
hemmet. Verksamheten planeras att organiseras tillsammans
med grannstadsdelsförvaltningarna.
 Öppna förskolan Rinkeby har öppet som vanligt hela
sommaren måndag-torsdag 8.30-16.00, med stängt för lunch
12.00-13.00. Det är inget lördagsöppet. Husby öppna
förskolor håller stängt 15 juli till 2 augusti, och Akalla
öppna förskolor håller stängt 20 juni till 18 augusti.
 Två förändringar kommer att ske inför kommande
nämndsammanträden;
o De frågor nämnden har kring ärenden inför
kommande nämndsammanträden önskar
förvaltningen få in senast två dagar innan
sammanträdet. Svar på frågorna delges på slutna
delen för att ge utrymme att förtydliga om behov
finns. Önskar någon i nämnden få svar innan
nämndsammanträdet på sina frågor (kanske vill ni
kunna få svar innan för att förbereda en skrivelse
eller SU) behöver detta anges i den inskickade
frågan. Förvaltningen svarar då senast dagen innan
nämndsammanträdet på mejl till frågeställaren.
Frågor på slutna delens ärenden besvaras enbart
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muntligt på slutna delen av tjänstemän pga.
sekretess.
o Förvaltningen kommer att ge en mer fördjupad
information kring förvaltningens arbete eller någon
annans arbete i en fråga på en sk informationsnämnd.
Detta kommer arrangeras under 30 min som en del
av den slutna delens möte som förlängs med en
kvart. Det vill säga slutna nämnden förlängs till
minst 45 minuter från 17.30 till ca 18.15 (kan bli
något längre om nämndsammanträdets slutna del har
besök/företrädare) där den sista delen blir en sk
informationsnämnd. Frågestund och mingel med
medborgare blir då mellan ca 18.15- 19.00 för att sen
börja med nämndmötet på den öppna delen 19.00.
Nämnden ombeds inkomma med förslag på
önskemål till information på infonämnderna.
Frågor från nämnden
Ahmed Sharaf Abdi (V) frågade när Akalla ungdomsgård ska
öppnas igen.
Svar: Förvaltningen svarar att det fortfarande pågår
diskussioner med hyresvärden och de letar fortfarande efter lämplig
lokal. Tillsvidare välkomnas ungdomarna till Husby ungdomsgård.
Helena Orrevad (MP) lämnade synpunkter på utformningen av årets
sommarlovsprogram. Hon tyckte att den var rörig och hade gärna
sett en kompletterande webbsida där det skulle gå att filtrera de
olika evenemangen efter de olika målgrupperna.
Omar Ahmed (S) frågade om vilka olika träffpunkter det finns för
boende i området.
Svar: Förvaltningen svarade att alla ungdomsgårdar och
träffpunkter är öppna som vanligt hela sommaren förutom Akalla
ungdomsgård.
Veronica Stiernborg (V) ställde två frågor. Första frågan handlade
om hur många medborgarförslag det hade inkommit. Andra frågan
handlade om utmaningarna på ungdomens hus, där ungdomsledare
lämnar ut namn på ungdomar till polisen vid resor utomlands.
Svar: Förvaltningen svarar på första frågan att det inte har kommit
in några medborgarförslag som faller inom ramen för förvaltningens
ansvarsområden. På nästan fråga svara förvaltningen att de ska ta
med sig frågan och undersöka saken.
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§ 23
Inkomna medborgarförslag
Förvaltningen rapporterade att inga medborgarförslag hade lämnats
in inför dagens sammanträde.
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§ 24
Månadsrapport - maj 2019
RK 2019/342

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport maj 2019.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter planerade
åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutas i
verksamhetsplanen följs. Djupare analyser och mer utförliga
kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 12 juni 2019.
Dnr RK 2019/342
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 25
Färre feriejobb är dåligt för hela området
Svar på skrivelse av Niklas Thorén m.fl. (V)
2019/000133

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse till nämnden lyfter Niklas Thorén (V) att feriejobb för
unga är en bra erfarenhet inför det stundande arbetslivet och att
samtliga ungdomar som sökte feriejobb 2018 också erhöll en sådan
anställning. Utifrån ändringar i budget så befarar Thorén (V) att
förvaltningen nu kommer behöva avslå feriejobbsansökningar.
Frågan om feriearbete är prioriterad och Thorén ställer två frågor till
förvaltningen. 1. Hur stor andel feriejobbsansökningar räknar
förvaltningen med att behöva avslå utifrån de blågrönas budgets för
2019? 2. Finns några planer på att inkludera ungdomarna i
byggandet av våra områden eller skapande av offentlig konst?
Budgeten för feriearbete i verksamhetsplanen 2018 var 17,0 mkr,
och i årets verksamhetsplan är budgeten 16,9 mkr. För att ge ett
korrekt svar på frågan om hur många ungdomar som inte kommer
erbjudas ett feriejobb på grund av budgetskillnaderna så hänvisar
förvaltningen till det särskilda ärendet om feriearbete som redovisas
separat varje år. Den statliga tilldelningen av extra resurser för
feriearbeten under år 2018 gör att siffror i slutbudget för 2018 (19,3
mkr) och för verksamhetsplanen 2019 (16,9 mkr) skiljer sig åt
markant och bör således inte jämföras.
Förvaltningen har tidigare erbjudit muralmålning och utsmyckning
av offentliga miljöer till feriearbetande ungdomar men har i år inga
planer på liknande arbetsuppgifter eller feriearbete som berör
byggnation av området. Förvaltningen erbjuder emellertid andra
arbetsuppgifter inom kulturområdet såsom dans och uppträdanden.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 21 maj 2019.
Dnr RK 2019/000113
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
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Vice ordförande Elvir Kazinic m.fl. (S) och ledamoten Niklas
Thorén m.fl. (V) lämnade ett eget förslag på beslut och föreslog att
nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservationer
Vice ordförande Elvir Kazinic m.fl. (S) och ledamoten Niklas
Thorén m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån
för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Att uppdra till förvaltningen att utöka budgeten för feriearbeten så
att alla ungdomar som söker feriejobb och som uppfyller gällande
regler kan erbjudas feriejobb.
Vi socialdemokrater beklagar djupt att medlen för feriearbete
minskats från 19,3 till 16,9 mnkr år 2019. Den stora effekten av
detta kommer främst att drabba antalet ungdomar som kan erbjudas
sommarjobb. 2018 sökte 1 549 ungdomar sommarjobb och samtliga
som uppfyllde de gällande reglerna erbjöds jobb. I år finns enligt
planerna 1 100 sommarjobb att söka, d.v.s. nära 450 ungdomar
riskerar att bli utan jobb.
Detta svarar dåligt mot den situation som i förra veckan beskrivits
under Järvaveckan ”Vem bryr sig?”. Där har talarna framhållit
betydelsen av att alla intressenter – inklusive Stockholms stad –
måste göra stora satsningar för att främja våra ungdomars framtid
och på så sätt medverka i insatser för att bekämpa brottsligheten.
Därför vill vi framhålla betydelsen av att förvaltningen på alla sätt
undersöker möjligheterna att finna förutsättningar att utöka
budgeten och därmed antalet feriejobb som kan erbjudas våra
ungdomar.
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§ 26
Bristande snöröjning
2019/000111

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) har inkommit med en skrivelse om
snöröjningen under vintern 2019. Skribenten vill ha svar på, vem
som har ansvar att följa upp att ingångna avtal om snöröjning
fullföljs, i vilken utsträckning har trafikkontoret gjort uppföljningar
av snöröjningen i Rinkeby-Kista stadsdelsområde och vad görs för
att motsvarande situation inte uppstår vintern 2019/2020?
Förvaltningen och trafikkontoret delar på ansvaret för
vinterväghållningen. Ansvaret för uppföljningen beror på vilken yta
avtalet avser.
Under vintern 2018/2019 genomförde trafikkontoret nio stickprov i
området.
Inför vintern 2019/2020 har trafikkontoret påbörjat ett
utvecklingsarbete för att förbättra kvalitén på vinterväghållningen.
Förvaltningen avser att fortsätta med stickprover och kontinuerliga
kontroller för att säkra en god framkomlighet även nästkommande
vinter.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 16 maj 2019.
Dnr RK 2019/000111
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V)
enligt följande:
Vi är övertygade om att vår förvaltning tillsammans med
Trafikkontoret gör sitt yttersta för att avtalen om snöröjning ska
efterlevas. Men så länge snöröjningen ligger ute på entreprenad
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istället för egen regi så kommer snöröjningen inte att bli så bra som
det borde vara. Det ligger i entreprenörers intresse att pressa ner
sina kostnader och i praktiken göra så lite som möjligt för att
efterleva avtalen med staden. Därför spelar det ingen roll vilka
kontroller som våra förvaltningar gör, eller hur man formulerar
avtalen, för resultaten kommer alltid att vara sämre än om staden
själva skötte snöröjningen. Om staden själva skulle sköta
snöröjningen istället för att lägga ut uppdraget på fuskande privata
entreprenörer så skulle man ha betydligt större kontroll över
resultatet.
Äldre och många andra har knappt kunnat gå utanför dörren i vinter
och detta tack vare ett system som förlitar sig på privata
entreprenörers arbete. Att ta tillbaka snöröjningen i egen regi skulle
kräva investeringar på kort sikt, som förmodligen skulle löna sig på
lång sikt ekonomiskt. Men framförallt skulle vi slippa snökaoset
kommande vintrar!
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§ 27
Inkludera introduktionsförskolan i öppna förskolan
RK 2019/313

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner att introduktionsförskolan i
Husby inkluderas i öppna förskolan i Husby, Edvard
Griegsgången 12.
2. Stadsdelsnämnden godkänner att introduktionsförskolan i
Rinkeby inkluderas i öppna förskolan i Rinkeby,
Skårbygränd 1.
Sammanfattning av ärendet
Att inkludera introduktionsförskolan i öppna förskolan innebär
större verksamheter med fler anställda som ökar möjligheterna till
mer riktad verksamhet. Möjligheterna att utveckla ett systematiskt
samarbete med förskolorna ökar. Verksamheterna blir även mindre
sårbara vid sjukdom, semestrar och utbildningar.
Vid en inkludering erbjuds språkträning en timme per dag på de
öppna förskolorna i Rinkeby och Husby av samma förskollärare
som i dagsläget bedriver språkträning på introduktionsförskolorna.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 29 maj 2019.
Dnr RK 2019/313
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 28
Befogenhet att beordra utbetalning av pengar
RK 2019/305

Beslut
1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld
befogenhet att beordra utbetalning av pengar från och med
den 13 maj 2019 i enlighet med tjänsteutlåtandet.
2. Stadsdelsnämnden ger serviceförvaltningens tf.
förvaltningschef Anna-Karin Sandén befogenhet att beordra
utbetalning av pengar för Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning samt utse ett lämpligt antal namngivna
ställföreträdare.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Detta ärende ersätter stadsdelsnämndens beslut den 21 september
2017 § 11. Av Stockholms stads Regler för ekonomisk förvaltning 3
kap. 5 § framgår att ”Varje nämnd ska utse person med befogenhet
att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. Nämnden
ska ge denna befogenhet till förvaltningschefen samt till
förvaltningschefen för serviceförvaltningen.”
Till firmatecknare och fullmaktsgivare för Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning föreslås stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld
från och med den 13 maj 2019.
Förvaltningen föreslår att serviceförvaltningens tf. förvaltningschef
Anna-Karin Sandén ges befogenhet att beordra utbetalning av
pengar för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt utse ett lämpligt
antal namngivna ställföreträdare inom serviceförvaltningen.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 juni 2019.
Dnr RK 2019/305
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Niklas Thorén (V) i ärendets behandling
eller beslut.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 6/2019
Sida 34 (53)
2019-06-19

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 6/2019
Sida 35 (53)
2019-06-19

§ 29
Ändring av delegationsordningen
RK 2019/311

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner ändringar i delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Den ändrade delegationsordningen gäller från och med den
1 juli 2019.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen ser kontinuerligt över nämndens
delegationsordning. Bakgrunden till föreslagen ändring är främst att
skollagen ändras. Tidigare skulle det pedagogiska arbetet vid en
skolenhet ledas och samordnas av en rektor och vid en förskoleenhet av en förskolechef. Utifrån en ändring i 2 kap. 10 § skollagen
ska både förskoleenhet och skolenhet från den 1 juli 2019 ledas och
samordnas av en rektor. I samband med att delegationsordningen
anpassas efter ändringar i skollagen, föreslår förvaltningen andra
mindre justeringar i avsnittet om förskola. Den justerade
delegationsordningen föreslås gälla från och med den 1 juli 2019.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 juni 2019.
Dnr RK 2019/311
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 30
Motion angående kultur på stadshusets borgargård
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2019/239

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta
åtgärder för att Stockholms stadshus borgargård öppnas upp för
exempelvis stadens kultur.
Stadsdelsförvaltningen anser att det skulle kunna finnas fördelar
med motionärens förslag. För boende i Rinkeby-Kista
stadsdelsområde är det enkelt att ta tunnelbanan till station
Rådhuset och om det fanns kostnadsfria kulturaktiviteter på gården
finns möjligheten att fler skulle ta sig dit. Utifrån förvaltningens
bedömning skulle förslaget behöva utredas närmare. För att nå
invånare i alla stadsdelsområden med eventuella kulturaktiviteter
och evenemang på platsen är det viktigt att planera
marknadsföringen av aktiviteterna.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 4 juni 2019.
Dnr RK 2019/239
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 31
Motion om hedra minnet av Izzy Young med en egen
plats
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2019/240

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion av Olle Burell (S) om
att hedra minnet av Izzy Young med en egen plats.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till att personer som haft betydelse
för stadens invånare inom kultur uppmärksammas. I Stockholms
stad är det stadsbyggnadsnämnden som bestämmer namn på gator,
torg och platser m.m. efter förslag från namnberedningen. Eftersom
den person som anges i motionen inte har någon anknytning till
Rinkeby-Kista stadsdelsområde, avstår förvaltningen från att ha
synpunkter på förslaget. Förvaltningen vill ändå framhålla vikten av
ett jämställdhetsperspektiv vid val av vilka personer som ska
uppmärksammas genom att platser namnges efter dem.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 7 maj 2019.
Dnr RK 2019/240
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 32
Motion angående OPS-lösningar
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2019/214

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat Motion angående OPS-lösningar
från Alexander Lindholm (S). Skribenten menar att det under
nuvarande majoriteten öppnats upp för offentlig-privat samverkan,
så kallade OPS-lösningar, i upphandlingar. Detta skulle exempelvis
kunna tillämpas när nya idrotts- och simhallar byggs. Skribenten
menar att denna typ av lösningar kan ge negativa effekter på stadens
ekonomi och att de är demokratiskt tveksamma. Därför vill
Alexander Lindholm (S) att kommunfullmäktige beslutar att säga
nej till framtida OPS-lösningar för att finansiera sim- och
idrottshallar i Stockholm.
Förvaltningen bedömer att frågan om att säga nej till framtida OPSlösningar inte ligger inom nämndens ansvarsområde och att
investeringar och finansiering av större bygg- och
anläggningsprojekt ska hanteras av respektive ansvarig facknämnd.
Därav avstår förvaltningen från att ha synpunkter på remissen.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 20 maj 2019.
Dnr RK 2019/214
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 33
En miljöbilsdefinition för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2019/208

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag till en
miljöbilsdefinition som baseras på nya mätmetoder för utsläpp.
Eftersom ett beslut om en nationell definition av miljöbilar dröjer så
föreslår miljöförvaltningen en definition som ska fungera både för
gällande avtal och för nya upphandlingar. Miljöbilsdefinitionen
föreslås bli minimikrav i stadens alla upphandlingar som innefattar
transporter. Den förslagna definitionen av miljöbilsdefinitionen har
tre nivåer; baskrav, miljöbil och miljöbil spjutspets.
Förvaltningen har inga invändningar på miljöförvaltningens förslag.
Förslaget är välkommet eftersom det underlättar kravställning på
miljöbilsdefinition i kommande upphandlingar och underlättar för
förvaltningen att bidra till att Stockholm ska vara en fossilbränslefri
stad år 2040.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 maj 2019.
Dnr RK 2019/208
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 34
Remiss av Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning
Svar på remiss från kommunstyrelsen.
RK 2019/212

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Boverket har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter och allmänna
råd om detaljplan med planbeskrivning med avsikt att skapa
enhetliga detaljplaner. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan med planbeskrivning ersätter Boverkets tidigare allmänna
råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Syftet med
föreskrifterna är att skapa ett enhetligt system för upprättandet
detaljplaner som ska underlätta vid maskinell hantering av
detaljplanens och planbeskrivningens informationsinnehåll.
Förslaget för föreskrifter och allmänna råd reglerar hur detaljplanen
och planbeskrivningen presenteras grafiskt men även hur
planbestämmelser får användas och formuleras. Detta för att
underlätta återanvändningen av den information som skapas i
samhällsbyggnadsprocessens olika delprocesser i andra
sammanhang. Ett enhetligt system ger goda förutsättningar för en
högre kvalitet än idag, en allmänt högre kunskapsnivå hos de
professionella aktörerna, bättre utgångspunkt vid tolkning av
planbestämmelser och vid genomförande av detaljplan.
Stadsdelsförvaltningen avstår från att ha synpunkter på föreslagna
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning
eftersom det inte ingår i förvaltningens uppdrag att upprätta
detaljplaner.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 6 maj 2019.
Dnr RK 2019/212
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 35
Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer
inom brottsofferområdet
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2019/295

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med förslaget är att skapa långsiktiga ekonomiska
förutsättningar för kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella
organisationer inom brottsofferområdet. För att underlätta
statsbidragshanteringen inom området föreslås en ny förordning om
statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet med syfte
att stödja brottsoffer eller motverka brott inom området.
Förvaltningen är positiv till att en ny förordning upprättas med ett
tydligt regelverk om statsbidrag för organisationer inom
brottsofferområdet. Det är en fördel att Socialstyrelsen blir
huvudansvarig för den nya förordningen, då ansökningsförfarandet
blir likvärdigt över hela landet. Att bidraget delas ut under två år är
också positivt, då det kan öka förutsättningarna för en mer
långsiktig verksamhet.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 24 maj 2019.
Dnr RK 2019/295
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 36
Policy för sociala medier i Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
2019/000153

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
En policy för sociala medier i Stockholms stad har tagits fram.
Policyn slår fast grundläggande principer och ramar för stadens
närvaro i sociala medier. Detta för att göra det tydligare vad som
krävs av staden vid närvaro på sociala medier och att främja en hög
kvalitet på stadens konton.
Förvaltningen är positiv till att en gemensam policy för sociala
medier i Stockholms stad tas fram. Förvaltningens bedömning är att
dessa gemensamma riktlinjer kan utgöra grunden för de lokala
rutiner som förvaltningen behöver utveckla. I policyn betonas att
dialog är det huvudsakliga skälet för Stockholms stads närvaro i
sociala medier. Förvaltningen ser dock en utmaning i att motsvara
förväntningarna när det gäller tillgänglighet och beredskap att
besvara frågor och kommentarer. För att förverkliga policyn
föreslår förvaltningen att en stadsgemensam utbildning erbjuds
medarbetare som arbetar med stadens konton.
Flera av verksamheter i förvaltningen har egna konton i sociala
medier för att nå ut till sin målgrupp. Informationen handlar i
huvudsak om planerade eller genomförda aktiviteter, öppettider
med mera. För denna kategori av konton föreslår förvaltningen att
policyn formuleras på ett sätt som medger viss flexibilitet när det
gäller krav på antal inlägg, mätbara mål och krav på bevakning.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 31 maj 2019.
Dnr RK 2019/000153
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 37
Alkoholservering för Eatery Sverige AB
Svar på remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet.
RK 2019/287

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Eatery Sverige
AB om serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker i enlighet med vad som redovisas
i ärendet.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Eatery Sverige AB ansöker om tillstånd för stadigvarande
alkoholservering för allmänheten i restaurang ”Eatery Kista”
dagligen, kl. 11.00 – 01.00 och uteservering dagligen, kl. 11:0022:00.
Förvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker
ansökan om serveringstillstånd. Under förutsättning att lagstadgade
ordningsföreskrifter och åldersgränser för servering/försäljning av
alkohol, tobak och spel följs. Förvaltningen föreslår dock att ägare
och all serveringspersonal genomgår en utbildning i ansvarsfull
alkoholservering.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 27 maj 2019.
Dnr RK 2019/287
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 38
Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter
Beslut
Skrivelserna 1-2 överlämnas till förvaltningen för beredning.
Inkommen skrivelse 1
Skrivelse om "Bättre miljö för personal och barn på våra förskolor",
Niklas Thorén m.fl. (V)
Inkommen skrivelse 2
Skrivelse om "Oro för ökat våld", Niklas Thorén m.fl. (V)
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§ 39
Postlista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av postlista från och med den 22 maj till och med
den 11 juni 2019.
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§ 40
Uppdragslista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämndens uppdragslista till förvaltningen från den 3 juni
2019.
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§ 41
Konferenser och utbildningar
Inga inkomna inbjudningar fanns att anmäla.
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§ 42
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde
RK 2019/235

Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde
den 15 maj 2019.
Dnr RK 2019/235
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§ 43
Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde
RK 2019/188

Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av protokoll från funktionshinderrådets sammanträde
den 16 maj 2019.
Dnr RK 2019/188

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 6/2019
Sida 52 (53)
2019-06-19

§ 44
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Stadsdelsnämndens sammanträde den 12 juni 2019
Datum Ärende
Beslut
201904-24

Personalärende – Överenskommelse Ulla
Thorslund

201904-10

Personalärende – Överenskommelse Ulla
Thorslund
Delegationsbeslut om bidrag till
Ulla
sommarlovsaktiviteter
Thorslund
RK 2019/293
Beslut att lämna tillstånd för
inhämtning av uppgifter till
Susanne
forskningsändamål
Tengberg
RK 2019/302

201905-08
201905-20

Delegat
stadsdelsdirektör
stadsdelsdirektör
stadsdelsdirektör

avdelningschef
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§ 45
Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade
inom stadsdelsförvaltningen.
1. Undersökningar inom förskolan och pedagogisk omsorg från
Stadsledningskontoret
Dnr: RK 2019/352
2. Beslut från Kommunfullmäktige – Årsredovisning 2018
med uppföljning av budget för Stockholms stad.
2019-05-06 §12
3. Beslut från Kommunfullmäktige – Revisionsberättelser över
de kommunala nämndernas verksamhet för år 2018 jämte
granskningsrapporter avseende bolagen samt
revisionsberättelse för kommunalförbund.
2019-05-06 §26
4. Beslut från Miljö och hälsoskyddsnämnden –
Tillsynsrapport 2018 – Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder
2019-05-21 §9

