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§1
Val av justerare och godkännande av dagordning
Benjamin Dousa (M) och Elvir Kazinic (S) utsågs att justera dagens
protokoll. Justeringen äger rum den 3 november 2020.
Dagordningen godkändes med följande ändringar:
 Ärende 3 och 4 utgår.
 Ett nytt ärende med rubriken Anmälan av beslut om
begränsning av umgänget enligt 14 § 2 st 1 p LVU tas upp
som ärende 29 på föredragningslistan och behandlas
efter ärende 10 på slutna delen av sammanträdet.
Nämnden ajournerade sig mellan klockan 17:45-18:00.
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§2
Anmälan av föregående protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde
den 24 september 2020 justerats den 24 september 2020
avseende §§ 12, 15-18, 20 samt den 1 oktober 2020 avseende §§ 111, 13-14, 19, 21-31.
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§3
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/477
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§4
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/478
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§5
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/474
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§6
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/476
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§7
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/269
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§8
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/319
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§9
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/447
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§ 10
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 30
september 2020, den 5 oktober 2020, den 14 oktober 2020, den 26
oktober 2020 och den 28 oktober 2020.
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§ 11
Förvaltningens och nämndens information och frågor
Stadsdelsdirektören lämnade följande information:
 Det pågår en översyn av förvaltningsorganisationen
avseende förebyggande socialtjänst och
myndighetsutövande socialtjänst.
 Den 4 november är det trygghetsvandring i Husby.
 Förvaltningen arbetar tillsammans med socialförvaltningen
och andra stadsdelsförvaltningar med att ta fram ett
remissvar gällande ny socialtjänstlag, med fokus
på förebyggande och öppna insatser som inte kräver
biståndsbedömning.
 Förvaltningen har startat ett samverkansprojekt med SpångaTensta gällande intensifierad utredning i hemmiljö. Projektet
ska arbeta med utredningar hos familjer som återkommer för
utredning för tredje gången.
 Barnenheten har haft temavecka om ”försummade barn”.
 Utbildningen om otillåten påverkan var uppskattad av de
enheter som har deltagit.
 Alla hyresgäster på Kista servicehus har evakuerats till
grannhuset.
 Första spadtaget är taget för det nya vård- och
omsorgsboendet i Rinkeby. Inflyttning är beräknad till den
första september 2022.
 Folkhälsomyndigeten har skärpt råden för
Stockholmsregionen för att minska smittspridningen
som gäller till och med den 19 november.
Nämnden fick en presentation av Startpoint gällande rapporten om
översynen av träffpunkterna för unga (16-19 år) i
stadsdelsområdet. Stadsdelsdirektören presenterade därefter
förvaltningens slutsatser och arbetet framåt.
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§ 12
Inkomna medborgarförslag
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Nämnden tog ställning till följande inkommet medborgarförslag:
Medborgarförslag om hundrastgård i Rinkeby. 2020-09-30
Dnr RK 2020/486
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
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§ 13
Ekonomisk månadsrapport - september 2020
RK 2020/475

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i budget för år 2020 anvisat Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd 1 607,3 mnkr netto. Utöver kostnadsramen om
1 645,1 mnkr och intäktskrav om 37,8 mnkr budgeterades
omslutningsförändringar om 121,8 mnkr. Investeringsbudgeten för
2020 är 13,8 mnkr, varav 2,6 mnkr är till maskiner och inventarier
och 12,0 mnkr till stadsmiljöverksamhet.
Förvaltningen prognostiserar i likhet med septemberprognosen en
budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder
som beslutas i verksamhetsplanen följs. Djupare analyser och mer
utförliga kommentarer skrivs fram i samband med
tertialrapportering och verksamhetsberättelse.

Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 RK 2020/475-2 Tjänsteutlåtande - Ekonomisk
månadsrapport september 2020 daterat 2020-10-09
 RK 2020/475-3 Bilaga - Förvaltningens månadsrapport
september 2020
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§ 14
Hur används rapporten ”Tjejers egenmakt i Järva” i
stadsdelens verksamhet?
RK 2020/199

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Ahmed Sharaf Abdi m.fl. (V) har lämnat in skrivelsen Hur används
rapporten ”Tjejers egenmakt i Järva” i stadsdelens verksamhet? I
skrivelsen ställer skribenten fem frågor som berör hur förvaltningen
har arbetat med den nämnda rapporten och vilka åtgärder som är
genomförda.
Rapporten presenterades i sammanfattande form för nämnden i
tertialrapport 1 år 2018. De förslag som kom från rapporten innehöll
både strategiska riktningar såväl som konkreta förslag på metoder
och verktyg för hur förvaltningen kunde arbeta vidare för att nå fler
tjejer och förbättra det övergripande jämställdhetsarbetet.
Förvaltningen konstaterar att en stor andel av de föreslagna
strategiska inriktningarna och metoderna med ursprung från
rapporten används på ungdomsgårdarna. Förvaltningen anser vidare
att träffpunkterna behöver fortsätta stärka sitt metod- och
jämställdhetsarbete.
Förvaltningen förväntar sig att den översyn av
träffpunktsverksamheterna som initierades under den inledande
fasen i år ska fortsätta att stimulera till utvecklingen av jämställda
ungdomsverksamheter i linje med Stockholms stads program för
jämställdhet såväl som utifrån rapporten ”Tjejers egenmakt i Järva”
som har varit, och är ett viktigt bidrag i arbetet som berör barn- och
ungdomsverksamheterna.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Veronica Stiernborg m.fl. (V) lämnade ett eget förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget - se
Reservation nedan. Elvir Kazinic m.fl. (S) anslöt sig till
Vänsterpariets förslag til beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservation
Veronica Stiernborg m.fl. (V), samt Elvir Kazinic m.fl. (S),
reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag
enligt följande:
Förslag till beslut
Vänsterpartiet tackar förvaltningen för svar på våra frågor, men
tycker inte att insatserna räcker.
Efter att rapporten ”Tjejers egenmakt i Järva” blev klar, en rapport
som gjordes under två år och innehöll såväl förslag som konkreta
åtgärder, beslutades som förvaltningen skriver att göra en
projektanställning för att starta upp en mötesplats för tjejer och
HBTQ-personer. Detta med bakgrund av att främst yngre tjejer inte
går lika ofta till de andra ungdomsgårdarna i stadsdelen, likaså för
HBTQ-personer.
Idén med att ha en mötesplats för båda fokusgrupperna var
inspirerat från en uppstartad mötesplats i förorten Angered i
Göteborg, där det var strategiskt att skapa en mötesplats för båda
grupperna.
I Rinkeby-Kista kom en projektanställning till för att starta upp
verksamheten, lokal var klart och möbler köptes in. Mitt i detta
valde förvaltningen 2019 att lägga ner projektet som var så gott som
klart, för att istället endast göra en mötesplats för HBTQ-personer
och fler riktade satsningar på aktiviteter som riktar sig till tjejer.
För alla de tjejer på ungdomsgårdarna i stadsdelen som hade varit
aktiva i uppstarten av den nya mötesplatsen kom detta som en stor
besvikelse.
Vi i Vänsterpartiet tycker det är tråkigt att vi måste uppfinna hjulet
på nytt, men med bakgrund av såväl rapporten ”Tjejers egenmakt i
Järva” och den nya rapporten kring Reactor och Ungdomens hus i
Rinkeby, där båda rapporterna ger samma rekommendation (s. 109 i
den nya rapporten) att skapa en separat mötesplats för tjejer och
hbtq personer.
Att rödgröna gjorde detta förra mandatperioden och att det efter
valet valdes att läggas ner, visar endast på att den nya majoriteten
låter dessa ungdomar vara ett politiskt experiment, istället för att
färdigställa den mötesplats som påbörjats.
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Med bakgrud av detta föreslår Vänsterpartiet följande:



Att skapa en mötesplats för båda grupperna HBTQ-personer
och tjejer.
Att använda sig av allt det material som togs fram under
projekttiden.

Handlingar i ärendet
 RK 2020/199-2 Tjänsteutlåtande - Hur används rapporten
"Tjejers egenmakt i Järva" i stadsdelens verksamhet? daterat
2020-09-04
 RK 2020/199-1 Bilaga 1: Skrivelsen från Ahmed Sharaf
Abdi m.fl. (V)
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§ 15
Obefintlig skötsel av planteringar längs Basargångens
sista del mot Rinkeby Centrum
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
RK 2020/433

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) har i en skrivelse till stadsdelsnämnden
framfört att uppfattningen av en stadsdel ofta kopplas till det första
intrycket. Skribenten konstaterar att blomsterplanteringarna i
anslutning till Rinkeby centrum i stort sköts bra bortsett från den
östra delen av torget, där Basargången ansluter till Rinkeby
centrum. Skribenten ställer frågan om förvaltningen i samverkan
med Fastighetsägare i Järva kan göra något för att komma tillrätta
med missförhållandena.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har tillsammans med SpångaTensta stadsdelsförvaltning slutit en gemensam lokal
samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Rinkeby i
syfte att nå ett effektivt samordnat brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Arbetsgrupper formeras med syfte att se
över åtgärder kring brottsutsatta platser med fokus på
centrumområdena. Arbetet kommer att innefatta frågor om
renhållning och skötsel och i det forum som rör Rinkeby kommer
området runt Basargången inklusive skötsel, av skribenten nämnda
planteringar, lyftas.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Kerstin Aggefors m.fl. (S) lämnade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget - se
Reservation nedan. Veronica Stiernborg (V) anslöt sig till
Socialdemokraternas förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
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Reservation
Kerstin Aggefors m.fl. (S), samt Veronica Stiernborg (V),
reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag
enligt följande:
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta
 Att ge förvaltningen i uppdrag att omgående ge
arbetsgruppen för Rinkeby i uppdrag att intensifiera
åtgärderna för att få bort den olagliga försäljningen längs
Basargågen
 Att kontakta fastighetsägare så att planteringarnas skötsel
påbörjas omgående
Tack för svaret på skrivelsen. Men – det viktiga problemet, d.v.s.
fastihetsägarens obefintliga skötsel av planteringarna berörs nästan
inte. Detta är inte något långsiktigt. Att rensa bort ogräs i olika
höjder och i stället fylla utrymmet med blommor eller annan
växtlighet borde ha skett under växtsäsongen 2020.
Har fastighetsägaren varit involverad vid utformningen av svaret på
skrivelsen?
Det är jättebra att man vidtar åtgärder kring brottsutsatta platser.
Men det var inte det problemet som skrivelsen handlade om. Vi vill
ha välskötta planteringar i stadsdelen och det verkar inte den
ansvariga fastighetsägaren vara intresserad av att medverka till.
Skötsel av de aktuella planteringarna skulle inte utgöra någon större
kostnad för fastighetsägaren.
Många Rinkebybor tror att det är stadsdelsförvaltningen som
ansvarar för de aktuella planteringarna som nu bara innehåller ogräs
av olika slag.
Ett annat problem som många Rinkebybor upplever är den olagliga
försäljningen längs Basargången och de föroreningar i närområdet
som detta medför. Försäljningen gör att det ofta blir mycket
begränsade ytor kvar för gående till och från centrum. Aktiviteterna
medför också mycket föroreningar i området som behöver saneras.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/433-2 Tjänsteutlåtande - Obefintlig skötsel av
planteringar längs Basargången mot Rinkeby centrum daterat
2020-09-22
 RK 2020/433-1 Bilaga - Obefintlig skötsel av planteringar
längs Basargångens sista del mot Rinkeby Centrum
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§ 16
Aktiviteter för äldre under hösten/vintern
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
RK 2020/434

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Skrivelse inkom till förvaltningen 2020-08-27. Elvir Kazinic m.fl.
(S) önskar en redovisning av hösten och vinterns planerade
aktiviteter för äldre. Aktiviteter för äldre anordnas utomhus av
förvaltningen och mötesplatser så länge vädret tillåter. Under hösten
och vintern erbjuds även aktiviteter i mindre grupp samt enskilt,
inomhus. Samtliga aktiviteter sker enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
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
Veronica Stiernborg m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
Vi Vänsterpartiet tycker det är bra att förvaltningen kommer att ha
aktiviteter för äldre under hösten/vintern. Under pandemin har
många äldre blivit sittande, isolerade i hemmen och har tappat i
styrka och kondition, som är mycket viktigt för hälsan.
Viktigt är också det psykiska måendet. Många äldre känner sig
undanskuffade och bortprioriterade och har betalat ett högt pris för
att inte belasta vården. Äldre är ingen ekonomiskt resursstark grupp.
Därför är det särskilt viktigt att visa att vår stadsdel också vill satsa
på de äldres hälsa och välmående.
Utegym för seniorer och funktionshindrade är ett billigt och enkelt
sätt att förebygga ohälsa genom rörelseglädje och kan också fungera
som mötesplatser. Gärna i anslutning till kommunala färdmedel och
väl upplysta. Samråd med äldreorganisationer är viktigt!
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Handlingar i ärendet
 RK 2020/434-4 Tjänsteutlåtande - Aktiviteter för äldre under
hösten/vintern 2020 daterat 2020-09-03
 RK 2020/434-1 Bilaga 1 - Skrivesle från Elvir Kazinic m.fl.
(S)
 RK 2020/434-2 Bilaga 2 Folder Kista aktivitetscenter hösten
2020
 RK 2020/434-3 Bilaga 3 Program hösten 2020 Husby öppna
mötesplatser
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§ 17
Förändring av antalet platser vid Kista vård- och
omsorgsboende
RK 2020/270

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att 13 platser vid Kista vård- och
omsorgsboende tomställs under maximalt två år fr.o.m 2021-01-01
t.om. 2022-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kista vård- och omsorgsboende ligger i en fastighet på Kista torg 7.
Verksamheten har fem våningsplan med totalt 93 platser.
Inriktningen är demensvård och somatisk vård. Under våren 2020, i
samband med pågående pandemi, har antalet lediga platser ökat
betydligt till cirka 25 platser per månad. Förvaltningen bedömer att
det kommer vara svårt att uppnå en beläggning på 95-100 procent
under det kommande året. Mot den bakgrunden föreslår
förvaltningen att ett våningsplan med 13 platser tomställs under en
period om maximalt två år. Lokalerna kommer eventuellt under
denna tid att kunna användas av en annan verksamhet inom
avdelningen.
Förslag till beslut
Veronica Stiernborg m.fl. (V) lämnade ett eget förslag till beslut
om återremiss och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet
med förslaget - se Reservation nedan.
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) behandlade först yrkandet om
återremiss och fann att nämnden beslutat att ärendet skulle
behandlas idag. Ordföranden fann därefter att nämnden hade
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Veronica Stiernborg m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut
till förmån för eget förslag enligt följande:
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Förslag till beslut
Att ärendet återremitteras för att kompletteras med en
konsekvensbeskrivning
Att därutöver utöver anföra
Vi saknar en konsekvensbeskrivning i ärendet. Vad kommer detta
att innebära för de boende. Kommer det att innebära att några av de
äldre kommer behöva flytta, även om det endast sker inom husen är
det påfrestande för den enskilde ofta sköra äldre. Kommer beslutet
påverka bemanningen på något sätt? Hur relaterar detta till den
ökning av avslagen som skett sedan 2019.
Att pandemin skapat en otrygghet vad gäller även stadens vård och
omsorgboenden är sorgligt om än förståeligt. Förtroendet för att
vården och omsorgen är trygg och säker på stadens boende behöver
vi arbeta intensivt för att öka. Hur arbetar förvaltningen och
äldrenämnden för att återvinna och återupprätta förtroendet för
stadens vård och omsorgsboenden? Hur kommuniceras det goda
arbetet som staden gjort för att säkra att boendena är trygga och
säkra?
Handlingar i ärendet
 RK 2020/270-1 Tjänsteutlåtande - Förändring av avtalet
platser på Kista vård- och omsorgsboende daterat 2020-0916
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§ 18
Stockholms stads program för stöd till anhöriga 20212024
Svar på remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad
RK 2020/436

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat Stockholms stads program för stöd
till anhöriga 2021-2024. Förvaltningen är positiv till programmet
som helhet och välkomnar stadens intention att lyfta vikten av
anhörigperspektivet och anhörigas behov av stöd. Programmet är
omfattande, övergripande och ger en diger beskrivning av det arbete
som förväntas ske under programperioden. Förvaltningen bedömer
att det kommer att krävas tydliga uppdrag, gränsdragningar och
därtill avsedd budget, för att genomföra arbetet i staden.
Förvaltningen saknar dock beskrivningar om hur arbetet utifrån
programmet ska genomföras och önskar tydligare och mer konkreta
beskrivningar gällande anhörigstödets innehåll. Förvaltningen
menar vidare att socialförvaltningen respektive äldreförvaltningen
bör få samordnande och uppföljande uppdrag för att kunna
åstadkomma ett jämlikt anhörigstöd över staden.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Janina Fond (SD) lämnade ett eget förslag till beslut och föreslog att
nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget - se Reservation
nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservation
Janina Fond (SD) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån
för eget förslag enligt följande:
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Förslag till beslut
1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut
2. Att därutöver anföra följande:
Det är viktiga och i många fall angelägna frågor som lyfts fram i
programmet. Vår inställning är dock att satsningar i första hand bör
göras i preventivt syfte för att undvika att problemen alls uppstår.
Med anledning av det yrkar vi avslag på förslaget med hänvisning
till att pengarna ska satsas på förebyggande åtgärder.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/436-2 Tjänsteutlåtande - Stockholms stads program
för stöd till anhöriga 2021-2024 daterat 2020-09-03
 RK 2020/436-1.3 Bilaga - Stockholms stads program för
stöd till anhöriga 2021-2024
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§ 19
Motion om att härbärgen ska fokusera sina resurser på
att hjälpa kommunens medborgare
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2020/397

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med motionärens förslag bidrar förvaltningen till att
stadens resurser används på ett ändamålsenligt sätt genom att
personer som vistas legalt i stadsdelsområdet placeras på härbärgen.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Janina Fond (SD) lämnade ett eget förslag till beslut och föreslog att
nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget - se Reservation
nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservation
Janina Fond (SD) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån
för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut:
1. Att motionen tillstyrks
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraternas inställning är att kommunens stöd till illegala
ska upphöra. Detta för att inte ge incitament till att vistas i landet
illegalt.
Då den inhemska hemlösheten är fortsatt hög i staden bör alla
resurser fokusera till att hjälpa denna grupp, både akut och
långsiktigt.
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Särskilt uttalande
Veronica Stiernborg m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
Vänsterpartiet är glada att staden än så länge hjälper människor med
insatser såsom härbärgen. Tak över huvudet borde vara en
självklarhet i ett rikt land som Sverige och det är tyvärr så att
Stockholms stad har en hög grad av hemlöshet, relativt till övriga
Sverige. Staden behöver göra mer, inte mindre som motionären
föreslår. Det råder en akut bostadsbrist i staden och det behöver
byggas betydligt mer hyresrätter. Människor behöver få chansen att
kunna försörja sig själva, och få en bostad de kan kalla sin egna. De
behöver trygghet på arbetsmarknaden och det behövs en god
missbruksvård. Detta är saker som skulle lösa problematiken.
De socialt utsatta hamnar ofta mellan stolarna och det anses ofta
vara någon annan som ska lösa deras utsatthet. Vänsterpartiet hade
önskat att förvaltningen kunde göra mer för att hjälpa de grupper
som befinner sig i staden, oavsett om de befinner sig här legalt eller
ej men vi förstår att det finns lagar och regler som gör att
förvaltningen inte kan göra detta.
Ett land som Sverige borde fundera vad vi kan göra mer för att
hjälpa utsatta grupper, inte mindre. Det är ingen hemlighet att
Sverigedemokraterna struntar i socialt utsatta grupper och bygger i
regel sina argument på rasism, men det är något som övriga partier
ständigt måste motarbeta!
Handlingar i ärendet
 RK 2020/397-2 Tjänsteutlåtande - Motion om att härbärgen
ska fokusera sina resurser på att hjälpa kommunens
medborgare daterat 2020-08-24
 RK 2020/397-1.1 Bilaga - Motion om att härbärgen ska
fokusera sina resurser på att hjälpa kommunens medborgare
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§ 20
Alkoholserveringstillstånd för The place
Svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
RK 2020/468

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Restaurang Olivais SUL
Aktiebolag om serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker i enlighet med vad som redovisas i
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens tillståndsdelegerande har remitterat en ansökan om
alkoholserveringstillstånd för sökande Restaurang Olivais SUL
Aktiebolag gällande The place, Isafjordsgatan 30. Ansökan avser
stadigvarande serveringstillstånd att servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan
söndag till torsdag klockan 11.00–01.00, fredag till lördag 11.00–
02.00 i restaurang samt i uteservering måndagsöndag 11.00–22.00.
Förvaltningen föreslår att ansökan tillstryks i enlighet med ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 RK 2020/468-2 Tjänsteutlåtande - Alkoholserveringstillstånd
för The Place daterat 2020-10-06
 RK 2020/468-1.1 Bilaga - Remiss till Stadsdelsnämnd i
ärendet rörande alkoholservering
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§ 21
Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter
Beslut
1. Skrivelsen Pollarna på Sibeliusgången i Akalla medför
problem för färdtjänst till personer med funktionsvariationer
och andra från Elvir Kazinic m.fl. (S) överlämnas till
förvaltningen för beredning.
2. Skrivelsen ”Beslutet” att stänga Ungdomens Hus och
Reactor från Elvir Kazinic m.fl. (S) överlämnas till
förvaltningen för beredning.
3. Skrivelsen Hur ser handlingsplanen ut för att minska det
väntade överskottet i 2020 års budget? från Elvir Kazinic
m.fl. (S) överlämnas till förvaltningen för beredning.
4. Skrivelsen Nedläggning av Reactor och Ungdomens hus i
Rinkeby(?) från Niklas Thorén m.fl. (V) överlämnas till
förvaltningen för beredning.
Inkomna skrivelser
 Skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S) - Pollarna på
Sibeliusgången i Akalla medför problem för färdtjänst till
personer med funktionsvariationer och andra
 Skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S) - ”Beslutet” att stänga
Ungdomens Hus och Reactor
 Skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S) - Hur ser
handlingsplanen ut för att minska det väntade överskottet i
2020 års budget?
 Skrivelse från Niklas Thorén m.fl. (V) - Nedläggning av
Reactor och Ungdomens hus i Rinkeby(?)
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§ 22
Postlista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av postlista från och med den 8 september 2020 till och
med den 13 oktober 2020.
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§ 23
Uppdragslista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Stadsdelsnämndens uppdragslista till förvaltningen från den 29
oktober 2020.
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§ 24
Konferenser och utbildning
Inga inkomna inbjudningar fanns att anmäla.
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§ 25
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde
RK 2020/122

Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 16
september 2020.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/122-25 Prototokoll pensionärsråd 2020-09-16
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§ 26
Protokoll från funktionshinderrådets samt
pensionärsrådets sammanträde
RK 2020/121

Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av protokoll från funktionshinderrådets samt
pensionärsrådets sammanträde den 17 september 2020.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/121-1 Protokoll från funktionshinderrådet och
pensionärsråd 2020-09-17
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§ 27
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Följande delegationsbeslut anmäldes.
Ärende och datum
Internremiss Tillfartsväg –
Torshamnsgatan
RK 2020/455
2020-10-01
Anmälan av
personuppgiftsincident
RK 2020/463
2020-09-30
Vidaredelegation
gemensam upphandling
Sommargårdsverksamhet
– kollo
RK 2020/464
2020-09-22
Beslut att
stadsdelsnämndens
sammanträde hålls inom
stängda dörrar
RK 2020/507
2020-10-15

Beslut
Förvaltningen har
ingen erinran över
föreslagen åtgärd.

Delegat
Avdelningschef

Att skicka in
personuppgiftsincidenten till
Datainspektionen.

Stadsdelsdirektör

Stadsdelsdirektör

Stadsdelsnämndens
ordförande
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§ 28
Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade
inom stadsdelsförvaltningen.
1. Beslut från kommunfullmäktige - Ändring av reglementen
för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i
reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms
stads nämnder
Dnr: RK 2019/432
2020-09-09
2. Beslut från kommunfullmäktige - Genomförandebeslut
nybyggnation av skola i Kista äng i kv. Akalla 4:1, RinkebyKista
2020-09-09
3. Förvaltningsgrupp, protokoll 2020-10-22
4. Beslut från trafiknämnden - Kulturstråket Husby, en del av
Grönare Stockholm
Dnr: RK 2020/461
2020-09-09
5. Protokoll från krisledningsnämnden
2020-09-17
6. Rapport från Storstockholm – Rapport om trygghetsarbete i
kommunerna i Stockholms län
2020-09-23
7. Beslut från kommunstyrelsens ekonomiutskott – Lokal- och
hyresgästanpassning av LSS boende, stödboende,
servicehus, m.m. på Kista torg 3 och 5
Dnr: RK 2019/469
2020-09-24
8. Rapport från socialstyrelsen – Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?
Dnr: RK 2020/496
2020-09-29
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9. Beslut från socialnämnden – Sysselsättning inom
socialpsykiatrin, redovisning av budgetuppdrag 2020
2020-09-29
10. Beslut från socialnämnden – Prova-på-studier
2020-09-29
11. Rapport från socialnämnden – Stockholmsenkäten 2020
2020-09-29
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§ 29
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)

