Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2020
Sida 1 (49)
2020-11-26

Protokoll 10/2020
fört vid Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 26 november 2020 kl. 18:05-20:00,
Förvaltningshuset, Reykjavik pl 5, Borgarfjordsgatan 14, Kista
Ledamöter

Benjamin Dousa (M) Ordförande
Elvir Kazinic (S) Vice ordförande §§1-11, §§13-27
Aleks Sakala (M)
Frida Jansson (L)
Martin Michel (MP)
Kerstin Aggefors (S) §§10-27
Janina Fond (SD) §§10-27
Kerstin Thufvesson (M) §§10-27
Mauritz Jokela (M) §§10-27 ersätter Elisabeth Hellström (M)
Patrick Amofah (C) ersätter Pegah Afsharian (C)
Kyllikki Iroegbu (S) §§10-27
Tara Rasul Aziz (S) §12 ersätter Elvir Kazinic (S) pga jäv
Veronica Stiernborg (V) ersätter Niklas Thorén (V)
Ahmed Sharaf Abdi (V) §§10-27

Ersättare

Jean-Robert Nino (M) §§10-27
Jenny Skagstedt (MP) §§10-27
Tara Rasul Aziz (S) §§10-11, §§13-27

Övriga närvarande

Ingrid Brännström Avdelningschef §§10-27
Riitta Eddib, Kommunal Personalföreträdare §§10-27
Johan Hernman Avdelningschef §§10-27
Ata Hosseini, Vision Personalföreträdare §§10-27
Julia Jonsson Ersättare nämndsekreterare §§10-17
Kim Lagerquist Avdelningschef §§10-27
Susanne Leinsköld Stadsdelsdirektör §§10-27
Josephine Lindström Nämndsekreterare
Anna Mattsson Avdelningschef §§10-27
Jonas Hedenström Enhetschef §§10-14
Björn Erdal Tjänsteman §§10-27
Mats Carlson Tjänsteman §§10-27
Kajsa Björnson Tjänsteman §10
Nadja Gürsoy, Akademikerförbundet SSR Personalföreträdare
§§10-27
Åsa Ljusberg Avdelningschef §§10-27

Justerare

Benjamin Dousa (M), Kerstin Agegfors (S), Elvir Kazinic (S)

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Datum för justering

2020-12-03

Paragraf

§§1-27

Sekreterare

Josephine Lindström

Protokoll nr 10/2020
Sida 2 (49)
2020-11-26

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2020
Sida 3 (49)
2020-11-26

§1
Val av justerare och godkännande av dagordning
Beslut
Benjamin Dousa (M) och Elvir Kazinic (S) utsågs att justera dagens
protokoll. Jämte Benjamin Dousa (M) utsågs
Kerstin Aggefors (S) att justera paragraf 12. Justeringen äger rum
den 3 december 2020.
Paragraferna 15, 16 och 18 justerades omedelbart den 26 november
2020.
Dagordningen godkändes.
Mötet ajournerades mellan klockan 18:35-18:05. Sammanträdet
återupptogs klockan 18:05.
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§2
Anmälan av föregående protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna
Ärendet
Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde
den 29 oktober 2020 justerats den 3 november 2020.
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§3
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/492
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§4
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/498
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§5
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/522
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§6
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/524

Protokoll nr 10/2020
Sida 8 (49)
2020-11-26

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2020
Sida 9 (49)
2020-11-26

§7
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2020/550
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§8
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2020/578
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§9
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 11 november
2020 och den 25 november 2020.
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§ 10
Förvaltningens och nämndens information och frågor
Stadsdelsdirektören lämnade följande information till
stadsdelsnämnden:














Platssamverkan har påbörjats mellan stadsdelsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen,
lokalpolisområde Järva och SISAB gällande den yttre miljön
runt Rinkebyskolan. Detta med anledning av
narkotikaförsäljning och andra brott som begåtts i området
runt skolan. Stadsdelsförvaltningen sammankallar en
arbetsgrupp som ser över åtgärder i närtid.
Inför firandet av Rinkeby 50 år har förvaltningen initierat en
intern arbetsgrupp för att ta fram förslag på aktiviteter och
sätt att uppmärksamma firandet. Förvaltningen deltar även i
forum för firandet som sammankallas av fastighetsägare
Järva, där fastighetsägare, centrumägare, kulturförvaltningen
och många fler samverkansaktörer ingår.
Förvaltningen kommer ta fram en samlad bild av de
stadsutvecklingsprojekt som pågår i Rinkeby och kommer
att se över vilka ytterligare stadsmiljöarbeten som kan
genomföras innan firandet, för att ytterligare lyfta den yttre
miljön. Detta görs tillsammans med trafikkontoret.
Fastighetsbeståndet på Sibeliusgången som tidigare ägdes av
Micasa är nu sålda och ny ägare är Landia.
Aktiviteter för äldre är inställda. Aktivitetscenter har
upprättat en telefonlinje dit äldre kan vända sig för samtal,
få information eller få råd och tips. Telefonen är öppen och
bemannad alla vardagar.
På servicehuset går särskild utsedd personal runt och bjuder
på kaffe och kaka till de boende, som också kan få en stund
med samtal.
Samtliga hemtjänstkunder kommer att få
en "goodiebag" som innehåller bland annat en enkät om hur
de upplever förvaltningens insatser avseende bemötande,
trygghet och förtroende. De kommer även att få information
om verksamheten, hur de kan lämna synpunkter till
verksamheten. De hemtjänstkunder som även önskar ett
personligt besök kommer att få det. De kunder som inte vill
ha ett personligt besök, kontaktas istället på telefon.
Förvaltningen har inom individ och familj påbörjat ett
spännande uppdrag i budget med genomlysning av alla
ärenden, enligt speciell modell, som inkom år 2019 för att se
utfall av utredningar.
Framtid Stockholms Järva permanentas och ger möjlighet
till långsiktiga synergieffekter i samverkansarbetet.
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Förvaltningen har en konsult inne som arbetar med FUT
ärenden (felaktig utbetalning) gällande hur förvaltningen
kan förstärka det arbetet ytterligare, utifrån uppdrag i
budget.

Nämnden fick en presentation av Stockholmsenkäten,
Kajsa Björnson, utvecklingssekreterare.
Nämnden fick en presentation av Kista busstorg, Åsa Ljusberg,
avdelningschef för stadsutveckling och medborgarservice.
Frågor från nämnden
Aleks Sakala (M) frågade om utvecklingen av Kista busstorg
endast omfattar terminalen eller om arbetsgruppen även ser över
trafiksituationen i området?
Förvaltningens svar: Förvaltningen tar med sig frågeställningen till
trafikförvaltningen.
Benjamin Dousa (M) frågade om översynen av Kista busstorg även
innefattar LOV3-områden?
Förvaltningens svar: Förvaltningen får återkomma i frågan.
Veronica Stiernborg (V) frågade om ökade resurser kommer ges till
enheten som arbetar med våld i nära relationer/familjevåldsärenden
under 2021?
Förvaltningens svar: Budgeten för 2021 är inte
fastställd. Underskottet påverkas bland annat
av att förvaltningen placerar kvinnor och barn i skyddat boende och
förvaltningen har därtill tillsatt en tjänst.
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§ 11
Inkomna medborgarförslag
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Nämnden tog ställning till följande inkommet medborgarförslag:
Dnr RK 2020/525 Medborgarförslag - Låta Rädda barnen ta över
ungdomsverksamhet i Rinkeby-Kista. 2020-10-26
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) fann att nämnden beslutat enligt
ordförandens förslag.
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§ 12
Minnesmärke för att hedra medborgare i Järva drabbade
av covid-19
Svar på medborgarförslag
RK 2020/385

Beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har mottagit ett medborgarförslag
om att uppföra ett minnesmärke över människor som drabbats av
covid-19 i Järva. Ärendet har beretts inom avdelningen för
stadsutveckling och medborgarservice. Förslagsställarna framför i
förslaget att det är viktigt att hedra och minnas de som drabbats av
covid-19 med någon typ av minnesmärke.
Förvaltningen har vid beredning av medborgarförslaget gjort
bedömningen att covid-19 är något som berör staden i stort och att
frågan om ett minnesmärke därför bör utredas centralt.
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. I detta instämde Veronica Stiernborg (V).
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Elvir Kazinic (S) i ärendets
handläggning eller beslut.
Reservationer
Veronica Stiernborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut.
Kerstin Aggefors m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag enligt följande:
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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta
 Att besluta enligt förvaltningens förslag
 Att medborgarförslaget vidarebefordras till staden centralt
för utredning
Vi socialdemokrater stödjer förslaget om ett minnesmärke. Det
gångna året har präglats av stora och viktiga insatser av många
inom sjukvården och civilsamhället. Detta förtjänar att hedras på
något sätt.

Handlingar i ärendet
 RK 2020/385-5 Tjänsteutlåtande- Minnesmärke för att hedra
medborgare i Järva drabbade av covid-19 daterat 2020-10-07
 352088 Bilaga - Medborgarförslag (utan personuppgifter)
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§ 13
Ekonomisk månadsrapport - oktober 2020
RK 2020/523

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 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 ett överskott om 30 mnkr, vilket är en
ökning med 10 mnkr sedan tertialrapport 2, tillika
septemberprognosen. Djupare analyser och mer utförliga
kommentarer skrivs fram i samband med tertialrapportering och
verksamhetsberättelse.
För detaljerad information om repsektive verksamhet se
tjänsteutlåtandets bilaga.

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 2020/523-1 Tjänsteutlåtande - Ekonomisk
Månadsrapport Oktober 2020 daterat 2020-11-09
 RK 2020/523-2 Bilaga - Månadsrapport oktober 2020
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§ 14
Förslag till framtida träffpunkter för målgruppen 16-19 år
RK 2020/513

Beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att öppna en ny
verksamhet för äldre ungdomar 16-19 år senast den 31:a maj
2021 med nytt verksamhetsnamn och en främjande
aktivitetsbaserad verksamhetsinriktning i enlighet med
ärendet och utredningens rekommendationer (se bilaga sid
47-50).
2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att avsluta
verksamheterna Ungdomens Hus och ungdomskulturhuset
Reactor med dess nuvarande verksamhetsinriktning den 31:a
januari 2021.
3. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att efter den
31.a januari 2021, fortsätta erbjuda fritidsverksamhet för
äldre ungdomar 16-19 år, i mobil form. Detta ska ske fram
till att den nya verksamheten startar.
4. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att hitta lämplig
lokal i Rinkeby som ersätter lokalen i Ungdomens Hus.
5. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att se över
möjligheten att i större utsträckning nyttja lokalen i Husby
(Reactor) i samverkan med andra aktörer.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens träffpunkter, Ungdomens Hus och
ungdomskulturhuset Reactor, har i nuvarande utformning funnits
under lång tid, och har från tid till annan upplevt vissa utmaningar.
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna fattade
stadsdelsnämnden i verksamhetsplanen för 2020 beslut om en
översyn av träffpunkterna. Översynen utgår från analys och
rekommendationer från en utredning av externa konsulter samt
diskussioner under workshops och arbetsmöten i förvaltningens
utsedda arbetsgrupp. Detta tjänsteutlåtande redogör för
förvaltningens slutsatser utifrån översynen av förvaltningens
träffpunkter.
Den externa utredningen visar att det behövs ett omtag i
träffpunktsverksamheterna då utmaningarna i nuvarande
verksamhetsutformning anses vara för omfattande. Utredningens
slutsats och förslag är att träffpunktsverksamheten behöver förändra
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sin inriktning och införa ett tydligt aktivitetsorienterat, främjande
och strukturerat innehåll i verksamheten. En verksamhet som ska
bygga på förväntningar och stöd för att öka ungas färdigheter och
stimulera ungas potentiella kapacitet för att lyckas med studier och
ett framtida arbete, som i sin tur kan öka möjligheterna till ett
självständigt liv.
Förvaltningen anser att en verksamhet för ungdomar 16-19 år i
Rinkeby-Kistas stadsdelsområde har en viktig funktion att fylla
genom att bidra till ungas personliga och sociala utveckling till ett
självständigt liv. För att nå dit menar förvaltningen emellertid att
det behövs ett antal större förflyttningar vilket förutsätter en nystart
av verksamheten. Starten föreslås ske med en främjande och
aktivitetsbaserad verksamhetsinriktning, med ett nära samarbete
med bland annat Jobbtorg, näringsliv samt akademi, nytt
verksamhetsnamn och en ny lokal i Rinkeby med filial i Husby.
Verksamheten ska vända sig till alla ungdomar i målgruppen och
samtidigt säkerställa att det finns tydliga och uppföljningsbara mål
bland annat jämställdhetsmål som på sikt leder till en större andel
besökande flickor/kvinnor.

Förslag till beslut
Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade ett eget förslag till beslut om
återremiss och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
förslaget - se Reservation 1.
Veronica Stiernborg m.fl. (V) lämnade ett eget förslag till beslut om
återremiss samt avslag till förvaltningens förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget - se
Reservation 2.
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) behandlade först yrkanden om
återremiss och fann att nämnden beslutade att ärendet skulle
behandlas idag.
Votering begärdes och verkställdes. Följande propositionsordning
fastställdes: Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja,
den som vill bifalla det av Elvir Kazinic m.fl. (S) samt Veronica
Stiernborg m.fl. (V) framlagda förslaget om återremiss röstar nej.
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Omröstningen utföll med åtta jaröster och fem nejröster.
Ja svarade: Benjamin Dousa (M), Aleks Sakala (M),
Kerstin Thufvesson (M), Mauritz Jokela (M) för Elisabeth
Hellström (M), Frida Jansson (L), Martin Michel (MP), Patrick
Amofah (C) för Pegah Afsharian (C) och Janina Fond (SD).
Nej svarade: Elvir Kazinic (S), Kerstin Aggefors (S),
Kyllikki Iroegbu (S), Veronica Stiernborg (V) för
Niklas Thorén (V) och Ahmed Sharaf Abdi (V).
Ordföranden Benjamin Dousa (M) fann att nämnden beslutade att
ärendet skulle behandlas idag.
Elvir Kazinic (S) anmälde att Socialdemokraterna deltar inte i
beslutet.
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde
därefter Veronica Stiernborgs m.fl. (V) avslagsyrkande
mot förvaltningens förslag till beslut och fann att nämnden beslutat
enligt förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ordföranden Benjamin Dousa m.fl. (M), Frida Jansson (L), Martin
Michel (MP) och Patrick Amofah (C) anmälde ett särskilt uttalande
enligt följande:
Vikten av träffpunkter för ungdomar är väsentlig ur flera aspekter.
Det möjliggör bland annat en betydelsefull fritid och möjlighet till
umgänge samt utveckling tillsammans med andra. Detta på en plats
som är avsedd just för målgruppen i åldrarna 16-19.
För att den framtida träffpunkten ska bli så tilltalande som möjligt,
för flera grupper, är ungdomars delaktighet i utformningen viktig.
Detta för att verksamheten ska kunna bli bättre och en samlingsplats
som fler kan ta del av, ett vardagsrum - för alla.
Utredningen som mynnat ut i en rapport belyser också dessa
tillkortakommanden med dagens träffpunkt. Att ta tillvara på
rapportens insikter och de lokala engagemangen för en ny
träffpunkt menar vi kommer ta träffpunkten till nya höjder.
Reservation 1
Elvir Kazinic m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta
 Att återremittera förslaget till förvaltningen för
komplettering enligt nedanstående.
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Vi socialdemokrater saknar en mängd uppgifter i tjänsteutlåtandet
för att vi ska kunna ta ställning till förslaget. Därför föreslår vi att
förslaget återremitteras till förvaltningen för komplettering på
främst följande punkter.
1 Vilka har ingått i den av förvaltningen utsedda arbetsgruppen?
Vad/vilka representerade de olika deltagarna?
2 Förslaget innehåller inga uppgifter om tänkta resurser för den nya
verksamheten. Varken pengamedel eller personalresurser anges?
Hur är de tänkta att dimensioneras? Inte heller redovisas önskade
kompetenser hos den framtida personalen.
3 Var är träffpunkterna tänkta att inordnas i förvaltningens
organisation?
4 Den tänkta organisationen måste ha förhandlats med de fackliga
organisationerna. Vi saknar protokoll från dessa kontakter.
5 Vi saknar en analys av vad sammanslagningen av de två
verksamheterna innebär ur olika aspekter.
6 Hur långt har man kommit i diskussion kring samverkan med
andra aktörer? Rinkeby-Kista har ett starkt civilt samhälle. Då
känns det konstigt att samverka med som det står ”och i en
förlängning föreningsliv”. En stor förändring som omorganisation
av träffpunkterna utgör har sannolikt allt att vinna på en förankring i
det lokala civilsamhället.
7 En anledning till förändringen anges på sid 2 i tjänsteutlåtandet
vara ”ungas förändrade behov”. Vilka är de?
8 Den genomförda enkäten sändes till de ungdomar som sökte
sommarjobb 2020. Vilken möjlighet har besökarna vid de två
träffpunkterna haft att lämna sina synpunkter på
förändringsbehovet?
9 Forskning åberopas. En rapport redovisas. Vilka andra
forskningsrapporter om ungas träffpunkter har studerats? Har andra
resultat redovisats där? Att bara hänvisa till en forskningsrapport
känns mycket tunt. Att komplettera med erfarenheter från andra
ungdomsverksamheter kan knappast kallas forskning.
10 Lokalfrågan är inte löst och det finns inget/inga förslag
redovisade. Vilka ska involveras i arbetet med att ta fram förslag på
lokaler och för vilka verksamheter ska de vara lämpliga?
11 Ungdomar ska bjudas in till fokusgrupper för utvecklingsarbetet.
Inget redovisas om hur de ska väljas ut eller inbjudas. Vilken
bakgrund ska de ha och vilka ska de representera?
12 I tjänsteutlåtandet står ingenting om när de nya verksamheterna
ska vara öppna? Som nu, alla dagar på året – eller ? Mellan vilka
klockslag?
13 Enligt förslaget stängs nuvarande verksamhet ner 31 januari
2021. De nya träffpunkterna ska öppnas senast 31 maj. Vilka ska
leda verksamheten under interimsperioden och hur ska den vara
utformad?
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Reservation 2
Veronica Stiernborg m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut
till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Att avslå förvaltningens förslag
Att återremittera ärendet och att förvaltningen återkommer med ett
heltäckande beslutsunderlag
Att därutöver utöver anföra
Vänsterpartiet anser inte att det är möjligt att fatta beslut när det
fortfarande återstår så pass många frågetecken. I underlaget från
förvaltningen saknar vi också en barnkonsekvensanalys. Vi ställer
oss frågande till bilden att verksamheterna brustit i arbetsrutiner och
styrning och undrar hur de indikationerna har kommunicerats ut till
verksamheten. Det verkar ha brustit rejält i kommunikationen från
båda håll även personalen uppger att de flera gånger lyft förslag för
att utveckla och stärka verksamheten och göra den mer intressant
och relevant för fler ungdomar, men inte fått gehör eller någon
vidare diskussion i ämnet. Hur har de indikationer på brister i
arbetsrutiner och styrning som förvaltningen nämner i
tjänsteutlåtandet kommunicerats till personal och oss politiker? Det
faktum att det fortfarande saknas en lokal för Rinkeby Ungdomens
Hus är också problematisk. Det är oklart vad en filial i Husby skulle
innebära. Vi anser det vara oroande att personalens framtid är oklar
och vi vill ha bekräftat att förvaltningen kommer följa de lagar och
avtal som ska följas för att på bästa sätt säkra att allt går rätt till. I
underlaget framförs att personalens bostadsort skulle kunna vara ett
problem, det är tämligen vanligt att man söker arbete i sitt
närområde och vi har svårt att se att bostadsorten ska påverka
lämpligheten. Nämnden riskerar även att förlora viktig kompetens
om hanteringen innebär att personer med lång erfarenhet av arbete
med ungdomarna i stadsdelen kan komma att omplaceras.
Vi har noga läst igenom den rapport som konsulterna framställt. Vi
kan visserligen hålla med om att omtag krävs men vi anser att det
omtaget ska ske i nära samverkan med den berörda personalen. Vi
anser att det även skulle medföra att stadsdelen kan fortsätta att ha
verksamheterna öppna. Vilket är extra viktigt under årets kallaste
period då verksamheterna är extra viktiga för områdets unga.
Speciellt under pandemin när behovet än större, eftersom mycket
annat är uppskjutet och nedstängt. När en del av undervisningen
sker digitalt kan träffpunkternas personal vara ett viktigt stöd. En
mobil lösning skulle inte kunna hålla den kvalitet och det innehåll
som de unga behöver.
Vi vill poängtera att den flytt som gjordes av Reactor till
kontorslokaler utan kök i centrum bidrog till att de kvinnliga

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2020
Sida 23 (49)
2020-11-26

besökare som tidigare kom inte längre besöker verksamheten. I de
nya lokalerna kan verksamheten inte erbjuda de tidigare populära
aktiviteterna. Det tog ett år för personalen att skapa nya aktiviteter
som återigen får tjejer att komma till Reactor. Det är även viktigt att
se det tålamod och den uthållighet som krävs för att skapa en bra
fritidsverksam som har ett högt antal besökare. I KEKS ser vi att 32
% av besökarna bestod av kvinnor innan man valde att flytta
Reactor. Behovet av att rekrytera fler kvinnliga fritidsledare har
personalen tagit upp vid ett flertal tillfällen men inte fått gehör. Att
nu personalen får ta smällen av att verksamheten inte getts bättre
förutsättningar att arbeta mer uppsökande, att lokalerna inte varit
bättre anpassade och att könsfördelning i personalgruppen varit
sned, är minst sagt upprörande.
Vi instämmer med rapporten vad gäller lokalernas behov av att
anpassas och utvecklas för att verksamheterna ska kunna bedriva en
ändamålsenlig verksamhet. Det är även sorgligt att personalen inte
har getts bättre möjlighet att använda och utveckla den kompetens
de besitter från studier och erfarenheter. Personalens vilja att
utveckla verksamheten med mer aktiviteter har inte heller fått
gehör. Vi vill även poängtera att redan idag utförs flera av de
aktiviteter, som hjälp med läxor och CV-skrivande, det är varken
nytt eller revolutionerande. Det som besökare och personal
efterfrågar mer av är kultur och idrott, och möjligheter att bjuda in
föreläsare i olika ämnen.
Vi anser att det finns anledning för den politiska majoriteten att
själva noga granska den beslutsprocess som varit kring detta ärende.
Vi ser brister i underlagets kvalitet och transparens. Det har även
förekommit att medarbetare och en del ungdomar blivit misstrodda
och till och med i några fall grundlöst utpekade som ”kriminella
ungdomar”.
Det är viktigt att som en del i det framtida arbetet skapa ett
ömsesidigt förtroende mellan ungdomar och myndigheter. Där är
fritidsverksamheten en viktig aktör som kan bidra till att bygga de
relationer som kan ligga till grund för en bättre tillit dem emellan.
Genom att fritidsgårdarna får en självklar plats i den lokala
platssamverkan skulle de första stegen mot ett tätare samarbete
kunna tas.
Den nya verksamheten föreslås ha ett strukturerat främjande
aktivitetsorienterat arbetssätt som ska bygga på förväntningar och
stöd för att öka ungas färdigheter och erfarenheter och stimulera
ungas potentiella kapacitet för att lyckas med studier och ett
framtida arbete, som i sin tur kan öka möjligheterna till ett
självständigt liv. Det är absolut viktiga kvaliteter men vi anser att
verksamheterna även har andra funktioner. Vi anser att alla barn
och ungdomar ska ha tillgång till meningsfulla fritidsverksamheter
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på kvällar, helger och lov med närvarande och trygga vuxna
förebilder som ska se ungdomarnas egna förmågor och styrkor. På
träffpunkterna ska ungdomarna uppmuntras och inspireras dem
aktivitet och deltagande i verksamheten. Personalen ska vara vuxna
förebilder som stöttar ungdomarna i deras utveckling och hjälpa
dem att skapa trygga och fungerande relationer mellan varandra
samt skapa en positiv tillvaro och fritid.
Därför vill vi i stället satsa för att stärka och utveckla stadsdelens
träffpunkter Reactor och Ungdomens hus i Rinkeby. Vi vill ge dem
möjlighet till tillräcklig bemanning och generösa öppettider, och
fram för allt att utveckla verksamhetsinnehållet genom att erbjuda
regelbunden kompetensutveckling för personalen och ett inflytande
över förändringen. Vi anser även att det är viktigt ungdomarna
också inkluderas i utvecklingsarbetet. Med ungdomarnas
delaktighet skulle verksamhetens relevans för stadsdelens unga
förstärkas.

Handlingar i ärendet
 RK 2020/513-1 Tjänsteutlåtande - Förslag till framtida
träffpunkter för målgruppen 16-19 år daterat 2020-11-10
 RK 2020/513-2 Bilaga Utredningen av Startpoint AB
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§ 15
Extra utlysning av föreningsbidrag med anledning av
covid-19
RK 2020/584

Beslut
1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att utlysa en extra
ansökningsomgång för föreningsbidrag med anledning av Covid-19,
i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att delegera rätten att
bevilja samt avslå inkomna ansökningar till stadsdelsdirektören.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Under det gångna året har civilsamhällets aktörer bidragit på olika
sätt för att hantera pandemin och dess följder. Föreningslivet är en
positiv kraft i samhället och har i det rådande läget bidragit aktivt i
stadsdelens praktiska krishantering.
Genom en särskild satsning möjliggörs nu för stadsdelsnämnderna
att bevilja ytterligare bidrag till lokala organisationer. Mot bakgrund
av det föreslås att föreningar i Rinkeby-Kista ges möjlighet att
ansöka om föreningsbidrag för aktiviteter eller verksamhet som
bidragit i hanteringen av pandemin, exempelvis arbete för stöd till
äldre, barn och unga, och riskgrupper, trygghetsskapande arbete
eller arbete för att minska utanförskap.
Verksamheten eller aktiviteten kan äga rum vid ett eller flera
tillfällen och ansökan kan omfatta verksamhet/aktiviteter som
antingen är genomförda under 2020 eller kommer att genomföras
under 2020.
Bidraget föreslås uppgå till maximalt 30 000 kronor per förening.
Sista dag för att lämna in ansökan till stadsdelsförvaltningen är den
14 december 2020.
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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Handlingar i ärendet
 RK 2020/584-1 Tjänsteutlåtande - Extra utlysning av
föreningsbidrag med anledning av covid-19, daterat 202011-25
 RK 2020/584-1.1 Bilaga - Riktlinjer för extra utlysning av
föreningsbidrag år 2020 med anledning av Covid-19
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§ 16
Stockholms stads program mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld
oberoende relationer 2021-2025
Svar på remiss från kommunstyrelsen.
RK 2020/437

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen anser att programmet är bra och tydligt.
Introduktionen ger en lättfattlig beskrivning av våld och dess
uttryck. Det är även värdefullt att det våldsförebyggande arbetet
inkluderas. Förvaltningen tycker att strukturen i programmet skulle
tjäna på att en kunskapsöversikt införs som inkluderar det
förebyggande/bekämpande arbetet.
Programmet kan bidra till att ge en samsyn och likställdhet i staden
i arbetet med att förebygga våld samt ge stöd och insatser till
våldsutsatta och våldsutövare.
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 om
återremiss och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
förslaget - se Reservation nedan.
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.
Reservation
Veronica Stiernborg m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut
till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
1. Att förslaget till Stockholms stads program mot våld i nära
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relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende
relation 2021-2025 återremitteras.
2. Därutöver anförs följande
Vi vill att Stockholm ska vara en stad som är fri från våld och
diskriminering och som lever upp till de mänskliga rättigheterna. Vi
vill göra vårt yttersta för att skapa ett Stockholm för alla. Det är
positivt att i förslaget till program har fler målgrupper lyfts upp. Vi
ställer oss bakom att staden ska stärka sitt arbete mot prostitution,
människohandel och sexuellt våld. Genom att se beröringspunkter
mellan de olika typerna av våld kan stadens arbete utvecklas och
positiva synergieffekter kan uppstå.
Förslaget till program saknar några aspekter/delar som vi anser
behöver tillföras för att programmet ska kunna användas ute i
stadens verksamheter och inte hamna i skymundan. Därför föreslår
vi att ärendet återremitteras för komplettering med följande
perspektiv.
I beskrivningen av vilka olika typer av våld som omfattas av
programmet under delen som rör våld i nära relationer nämns inte
att merparten av de som utövar våld är män. Det är antagligen inte
avsiktligt men konsekvensen blir att staden osynliggör ett
grundläggande faktum.
Det är bra att stadens program följer samma struktur som den
regionala strategin Operation Kvinnofrid. Målsättningarna i
programmet är i stort samma mål som Operation Kvinnofrid har.
Vilket vi inte har något att invända mot. Tvärtom, det är stärkande
att olika nivåer i samhället och olika myndigheter arbetar för
jämställdhet och utgår ifrån samma mål för att förebygga och
bekämpa våldet. Det är därför problematiskt att man i utkastet till
program har valt att ta bort eller byta ut viktiga begrepp utan någon
förklaring. Till exempel har man valt att utesluta begreppet
normkritisk i andra punkten under mål 1 trots att det lyfts i
Operation Kvinnofrid. Det vedertagna begreppet normkritik har
också bytts ut mot normmedvetenhet på sidan 28 när viktiga
perspektiv lyfts. Begreppet normkritik används av akademi,
myndigheter, Sveriges kommuner och regioner (SKR),
civilsamhället och många flera. På jämställdhetsmyndighetens
webbsida kan man läsa ”Normkritik handlar om att sätta fokus på
makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de
normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och
därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt.” Normmedvetenhet
fångar inte upp samma aspekter som normkritik och därför bör rätt
begrepp användas.
Under mål 7 saknas en viktig punkt som återfinns i Operation
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Kvinnofrid. Punkten handlar om stadens verksamheter ska använda
sig av evidens i val av arbetssätt och metoder. Vi anser att punkten
”Staden kvalitetssäkrar sina metoder och arbetssätt med stöd av
forskning.” ska föras in under mål 7.
I utkastet till program berörs särskilt utsatta/sårbara grupper i
förbifarten. Nämnden har vid flertal tillfälle mottagit rapporter från
bland annat socialinspektörerna som visar att staden inte fullföljer
sitt ansvar gentemot våldsutsatta som tillhör särskilt utsatta grupper.
Under rubriken programmets målgrupper behöver de sårbara
grupperna och faktorerna bakom lyftas in tydligare för att öka
kunskap bland stadens personal och för att utveckla och ge rätt stöd
till den som behöver det. Exempel på faktorer som gör att grupper
är särskilt utsatta/sårbara är; att ha en eller funktionsnedsättningar,
att vara äldre, att leva i missbruk, att vara homo- eller bisexuell,
transperson eller queer och att ha utländsk bakgrund. Utöver att
tydliggöra målgrupperna behöver programmet aktiviteter som
redogör för vad staden avser att göra för att nå och utveckla stödet
till särskilt utsatta grupper.
Vidare saknar vi bostadsfrågan i programmet trots att det är en
oerhört central del i arbetet mot våld. Vi vet att många våldsutsatta
stannar kvar i relationerna för att de saknar möjlighet att flytta till
ett annat boende. Bostadsbristen i Stockholm måste mötas med
byggande av fler hyresrätter med överkomliga hyror för att
underlätta för våldsutsatta att frigöra sig från destruktiva och
våldsamma relationer. Staden behöver också få fram fler
genomgångsbostäder till SHIS. Beklagligt nog har majoriteten
bromsat de allmännyttiga bostadsbolagens byggande av hyresrätter,
Stockholmshus och genomgångsbostäder. Att adressera
bostadsfrågan genom att erbjuda de som utövar våld i nära
relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck tillfälligt boende är
inte bara förkastligt utan också anmärkningsvärt. Våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld är brott som inte ska premieras.
Stadsdelsnämnderna ska inte erbjuda våldsutövare tillfälliga
boenden. Aktiviteten måste omgående strykas. Staden behöver
däremot fokusera på att utveckla insatser och arbetssätt som både
kan fånga upp och få framförallt unga män att sluta bruka våld både
mot en partner och att köpa sex.
Fler av aktiviteterna som lyfts är alltför detaljerade vilket går stick i
sträv med stadens andra program. Flertalet av aktiviteterna kan
strykas till förmån för att låta nämnderna själva besluta vilka
aktiviteter som är aktuella för deras verksamheter. På så sätt
behöver nämnderna också tänka genom vad de behöver göra inom
sina verksamhetsområden för att målen ska uppnås. Att politiken
ska besluta om vilka kurser som ska spridas, vilka projekt som ska
genomföras eller vilka utvärderingar som ska följas är en alltför
detaljerad styrning.
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Aktiviteterna och indikatorerna behöver gås genom och tydliggöras
för att inte missförstånd ska ske. Till exempel står det under mål 5,
under indikatorer ”Andel personer av dem som polisanmält våldet
och har kontakt med RVC som fått stöd under
rättsprocessen.(Stadsdelsnämnderna)” Frågan som uppstår är om
det är våldsutsatta som har polisanmält som ska få stöd under
rättsprocessen eller kan det var våldsutövare som kan få stöd under
rättsprocessen från stadsdelen. På samma sätt kan frågan ställas
kring aktiviteterna där det endast står att Stödcentrum och
Relationsvåldscentrum ska erbjuda stöd under rättsprocessen utan
att klargöra till vem. Det är oerhört viktigt att det klargörs i
programmet att stödet under rättsprocessen erbjuds till våldsutsatta
och inte våldsutövare.
I framtagandet av programmet har förvaltningen involverat flertal
föreningar som arbetar med de här frågorna. Det är bra.
Civilsamhällets kunskaper och insatser är ovärderliga i stödet till
våldsutsatta och för arbetet att Stockholm ska vara en stad som är fri
från våld. Därför hade det varit önskvärt att civilsamhället hade fått
ett större utrymme i programmet. Till exempel har kvinnojourerna
under lång tid varit en kunskapsbank och pådrivande
opinionsbildande för att få upp frågorna om mäns våld mot kvinnor
på dagordningen. De gör också dagligen ett enormt viktigt arbete
för att se till att skydda kvinnor och deras barn. Staden måste därför
se till att kvinnojourerna får stabilare och mer långsiktig
finansiering. Under förra mandatperioden införde vi möjligheten att
skriva avtal med ideella kvinnojourer genom så kallat idéburet
offentligt partnerskap (IOP). Genom att teckna flera IOP kan fler
kvinnojourers framtid säkras.
I programmet saknas skrivningar som rör privata utförare inom
välfärdsverksamheterna. Programmet behöver därför kompletteras
så att de privata utförare som verkar inom exempelvis LSSverksamhet, äldreomsorg och skola lyfts. Att inte involvera till
exempel de fristående skolorna innebär att målsättningen om att det
våldsförbyggande arbete kommer att halta eftersom en stor del av
barn och unga inte nås.
Vi saknar även skrivningar om kränkningar, hot och brott som sker
via nätet. Här hade programmet stärkts av att lyfta den
problematiken men också vilka möjligheter som finns när staden
kan nå fler genom internet.
Med utgångspunkt i Barnkonventionen bör staden fortsätta arbeta
för att utveckla familjerätten samt sätta insatser för att barn inte ska
behöva lämnas till umgänge med en våldsutövande förälder.
Barnets bästa måste alltid stå i centrum.
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Rätt kunskap kan vara avgörande för att den som är utsatt kan få
den hjälp som hen har rätt till. Det är viktigt att medel avsätts för att
implementera programmet men även för att verksamheterna ska
kunna genomföra kompetenshöjande insatser.
Slutligen tror vi att programmet eventuellt kunde tjäna på att delas
upp i två program. Där det ena programmet lyfter våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Medan det andra
programmet fokuserar på prostitution, människohandel för sexuella
ändamål och sexuellt våld oberoende relation. Som programmet är
upplagt nu oroar vi oss för att delarna som rör det sist nämnda kan
hamna i skymundan. Frågor som rör våld i nära relationer och
människohandel är olika saker även om det är mäns våld mot
kvinnor som är den gemensamma nämnaren.

Handlingar i ärendet
 RK 2020/437-2 Tjänsteutlåtande - Stockholms stads program
mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck,
m.m. 2021-2025. Daterat 2020-11-09
 RK 2020/437-1.1 Bilaga 1 - Program - Stockholms stads
program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och
förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster
samt sexuellt våld oberoende relationer
 RK 2020/437-1.2 Bilaga 2 - Socialnämnden dnr 3.1.1723/2019
 RK 2020/437-1.3 Bilaga 3 - Rapport - analys våld i nära
relationer
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§ 17
Kulturstrategiskt program för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2020/441

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat Kulturstrategiskt program för
Stockholms stad. Kulturstrategiskt program omfattar inte all
kulturverksamhet utan är inriktat på områden där stadens
förvaltningar och bolag, ofta i samverkan med privata eller andra
offentliga aktörer har ett gemensamt ansvar för kulturlivets
infrastruktur. Programmet lyfter två strategiska perspektiv: Lika
möjligheter att ta del av och skapa kultur och Ett kreativt och
attraktivt Stockholm som utgör grunden för fem strategiska
områden för samverkan. Det finns idag flera styrdokument för
kulturen kopplade till stadens nämnder och bolag. Det råder ett
behov av ett övergripande strategiskt dokument som tydliggör
Stockholms stads långsiktiga intressen och ambitioner för kulturens
betydelse i samhällsutvecklingen.
Förvaltningen anser att det kulturstrategiska programmet väl fyller
sitt syfte och ser det positivt att programmet tydligt riktat in sig på
de områden där flera olika parter har ett gemensamt ansvar för
kulturlivets infrastruktur. Förvaltningen lyfter att det är av vikt att
vidhålla ett starkt kulturliv i ytterstaden.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget - se
Reservation 1 nedan.
Veronica Stiernborg m.fl. (V) lämnade ett eget förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget - se
Reservation 2 nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
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Reservation 1
Elvir Kazinic m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta
 Att delvis besluta enligt förvaltningens förslag
 Att ett krav på lägre avgifter för deltagande i Stockholms
stads kulturskola ska införas införas i yttrandet.
Programmet lyfter två perspektiv
 Lika möjligheter att ta del av och skapa kultur
 Ett kreativt och attraktivt Stockholm.
Rinkeby-Kista har det lägsta deltagandet i kulturskolan. En starkt
bidragande orsak kan sannolikt finnas i den kostnads som finns för
att kunna delta i kulturskolans utbud. Lägre avgifter för att delta och
även eventuell hyra av instrument skulle starkt förbättra
förutsättningarna för barn och ungdomar i vår stadsdel att ta del av
de möjligheter som Stockholms stads kulturskola erbjuder.
Reservation 2
Veronica Stiernborg m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut
till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Att
Att
Att

delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
ta fram mer konkreta mål enligt denna text
därutöver utöver anföra

Vi uppfattar denna strategi mer som en vision än en strategi –
strategin innehåller inga konkreta mål att uppnå utan snarare
önskemål. Många av önskemålen berör även sådant som
Kulturnämnden har litet egentligt inflytande över – det talas mycket
om samarbete med utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
exploateringsnämnden men då programmet inte är framskrivet
tillsammans med dessa så framstår även detta mer som
önsketänkande än som faktiskt styrande mål.
Programmet är på det sättet typiskt för den kulturpolitik som de två
senaste åren präglat Stockholms kulturpolitik. Det är ingen brist på
fina ord om kulturen men betydligt sämre med praktiska
förutsättningar och en politik som leder till de fina ord som präglar
förslaget till kulturstrategiskt program. Det konstateras i
programmet att ”Stockholm sedan millennieskiftet haft en positiv
utveckling med växande befolkning, ett expansivt näringsliv och en
stark kommunal ekonomi. Det har gett förutsättningar för satsningar
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på kulturområdet. Denna ambition ligger fast också för framtiden
men att satsningar är beroende av en hållbar finansiering, krav på
prioriteringar och kostnadsmedvetenhet.” Det är i mycket en
omskrivning för att kulturbudgeten ökade mellan 2014 och 2018 för
att därefter ha varit utsatt för betydande sparkrav.
Samverkan mellan olika aktörer är en viktig insats som skapar
förutsättningar för mervärde både sett till innehåll, form och utbud.
Om förhoppningar om samverkan däremot används som skäl för att
minska det egna ansvaret och den egna finansieringen blir det mer
problematiskt. Det är därför avsaknaden av tydliga mål blir
problematisk. Krav på ”prioriteringar, hållbar finansiering och
kostnadsmedvetenhet” samtidigt som konkreta ambitioner lyser
med sin frånvaro riskerar leda till fortsatt sänkta ambitioner för
kulturen i Stockholm.
Förslaget till program utgår från två perspektiv: 1. Lika möjligheter
att ta del av och skapa kultur och 2. Ett kreativt och attraktivt
Stockholm. Till att börja med skulle vi vilja se att det första
perspektivet var än mer framåtsträvande och inte bara handlade om
lika möjligheter att ta del av och skapa kultur utan också att alla ska
få lika och större möjligheter att ta del av och skapa kultur.
Inom det första perspektivet står att stadsplaneringen därför redan i
tidiga skeden ska identifiera eventuella behov och pröva
möjligheten att inkludera lokaler och platser för kulturupplevelser
och föreningsliv. I Stockholm ska alla invånare även ha
förutsättningar till eget skapande och därmed bidra till en levande
och öppen stad. Vi håller med om detta men anser att det behövs
mer styrande mål, vi menar att staden aktivt måste bestämma sig för
att inneha lokaler i alla stadsdelar och i alla
stadsutvecklingsområden för att tillgodose behov av lokaler för
kultur och föreningsliv. Vi vet redan att det finns ett stort behov av
lokaler både för förenings- och kulturlivet runt om i staden och att
staden äger lokaler är enda garanten för att lokaler långsiktigt
upplåts till förenings- och kulturlivet. Därför behöver staden ha
styrande mål om att utveckla, behålla och tillskapa lokaler i egen
ägo.
Vad gäller stadsplanering skulle vi vilja se att ett kulturstrategiskt
program vågar ha som mål att staden i sin planering prövar att
införa kulturytefaktor som riktvärde, på samma sätt som
parkeringsnorm och grönytefaktor är etablerade riktvärden när
bostadsområden och städer planeras. Att göra kulturen till en
prioriterad planfråga är ett självklart mål för ett program som ändå
inleder med att Stockholm växer med kultur.
Vi hade gärna sett mål om att till exempel stödja och utveckla
evenemang i ytterstaden, detta kan vi konstatera helt saknas i
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remissen. Om alla ska få lika möjligheter att ta del av och skapa
kultur behöver ytterstaden prioriteras. Det räcker inte att skriva ”alla
stadsdelar”. Vi saknar också skrivningar om kultursekreterarna som
borde vara en given samarbetspartner i målet lika möjligheter att ta
del av och skapa kultur.
Vidare nämns inte stadens ”program för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck” där exempel barn och elever som lever i
regnbågsfamiljer ska bemötas likvärdigt och deras
familjeförhållanden ska speglas i pedagogiska material, samtal och
kulturaktiviteter i förskolan och skolan. Hur strategin förhåller sig
till detta eller ämnar ta steg framåt går inte att utläsa av förslaget till
program.
Slutligen kan vi konstatera att det inte står någonting om de
nationella minoriteterna i hela programmet, detta ser vi som en stor
brist. I synnerhet som Stockholms stad är förvaltningskommun för
finska, samiska och meänkieli, utvecklingskommun för romsk
inkludering samt att många från den judiska och romska minoriteten
bor i staden. Programmet behöver kompletteras i detta avseende för
att framhålla hur staden strategiskt ska lyfta och stärka de nationella
minoriteternas språk och kultur i staden och förhoppningsvis
samtidigt sprida kunskap och intresse om de nationella
minoriteterna i staden. Vi menar vidare att man även behöver lyfta
andra minoritetsgruppers språk och kulturuttryck samt involvera det
i stadens alla olika arrangemang för att synliggöra de språk och
kulturer som finns i staden. Det här arbetet menar vi är viktigt inte
bara för de som tillhör en minoritet, oavsett om det är inom de
nationella minoriteterna eller andra minoritetsgrupper, utan också
för att öka förståelse, samhörighet och integration.
Särskilt uttalande
Janina Fond (SD) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande:
Stockholm ska vara en stad där alla känner att man kan ta del av
stadens kulturliv. Kultur skapar en känsla av samhörighet och är en
viktig byggsten för att vi ska kunna behålla ett sammanhållet
samhälle.
Det är därför viktigt att stödja projekt som underlättar för
medborgarna att ta del av vår majoritetskultur. Inte minst är det av
stor vikt att de som nyligen har invandrat till Sverige har goda
möjligheter att ta till sig svensk kultur och svenska värderingar. Det
kommer underlätta för invandrargrupper att både förstå det svenska
samhället och känna samhörighet till det.
Konst, kultur och kreativa företag är en tillväxtmotor för
Stockholms viktiga besöksnäring. Detta måste vi prioritera om
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Stockholm även fortsättningsvis ska vara en stad som lockar
besökare. Det är det unika med Sverige och Stockholm som också
gör att människor vill komma till vår stad. Besöksnäringen som
innefattar både offentliga och privata verksamheter bygger oftast på
svensk kultur och vårt svenska kulturarv.

Handlingar i ärendet
 RK 2020/441-2 Tjänsteutlåtande - Kulturstrategiskt program
för Stockholms stad daterat 2020-10-13
 RK 2020/441-1.1 Bilaga - Förslag till kulturstrategiskt
program för Stockholms stad
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§ 18
Förslag till detaljplan för Saima 1 m.fl.
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
RK 2020/467

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan
för bostäder, verksamheter, skola och förskola inom fastigheten
Saima 1 m.fl. i Akalla och Husby. Ärendet har beretts inom
avdelningen för stadsutveckling och medborgarservice i samråd
med lokalenheten. Rådet för funktionshinderfrågor har även beretts
tillfälle att inkomma med synpunkter. Detaljplanen syftar till att
möjliggöra cirka 1780 nya bostäder i flerbostadshus, tre förskolor,
en skola för årskurs F-9, en idrottshall samt andra verksamheter.
Syftet med detaljplanen är att tillföra stadskvalitéer och integrera
den nya bebyggelsen vid Finlandsgatan och Norgegatan med den
befintliga strukturen och omvandla dem till stadsgator.
Förvaltningen är positiv till föreslagen bebyggelse och det stora
tillskottet av bostäder. Förvaltningen bedömer att behovet om 18
förskoleavdelningar inom planområdet stämmer. Dock bedömer
förvaltningen att föreslagen förskolegård inom fastigheten Saima,
med fyra kvadratmeter frityta per barn, inte är ändamålsenlig och
behöver utredas vidare. I och med föreslagen exploatering i
planförslaget ser förvaltningen ett behov av sammantaget tre
gruppbostäder för boende enligt LSS inom planområdet.
Detaljplanen innebär att naturmark tas i anspråk för bebyggelse
varför förvaltningen efterfrågar planering för grönkompensation.
Förvaltningen önskar att delta i gestaltning av föreslagna
skyfallsparker mot Hanstavägen.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget - se
Reservation nedan. I detta instämde Veronica Stiernborg (V).

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2020
Sida 38 (49)
2020-11-26

Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservation
Elvir Kazinic m.fl. (S) och Veronica Stiernborg (V), reserverade sig
mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta
 Att delvis besluta enligt förvaltningens förslag
 Att majoriteten av de tillkommande bostäderna ska upplåtas
med hyresrätt
Vi socialdemokrater är positiva till att det byggs bostäder i vår
stadsdel. Eftersom det redan finns ett stort antal bostadsrätter i
framför allt Akalla, anser vi att det främst är hyresrätter som bör
byggas i det nu aktuella området. Därför bör fördelningen ändras så
att det blir ca 1 000 hyresrätter och återstoden bostadsrätter. Vi
anser också att hyresrätterna framför allt bör byggas av de
allmännyttiga bostadsföretagen i staden.
Särskilt uttalande
Veronica Stiernborg m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
Vänsterpartiet tackar för underlaget till Saima 1. I en huvudstad
som växer behövs fler villiga hyresrätter i en tid av ombildningar.
Vi efterfrågar en miljökonsekvensbeskrivning i förslaget. I förslag
till plan hittar vi bara att man kommer att kompensera förlorad
naturmark med parkområden, vilket inte är samma sak. Vi har tagit
del av naturvärdesinventering och groddjursinventering (gjord av
Calluna på uppdrag av Stockholm Stad) där vi sett att
rekommendationerna är att de områden som tillhör
naturvärdesobjekt 5 och 6, bör man som mildringsåtgärder spara
befintliga träd i så stor utsträckning som möjligt där det inte ska stå
hus. Vi hittar inte något kring detta i underlaget och önskar att detta
kommer med som medskick.
I samma takt som huvudstaden växer behövs även fler hyresrätter.
Idag måste du vänta i över 10 år i bostadskön för att kunna få en
lägenhet i Akalla. Vänsterpartiet föreslår därför att av de 1780 nya
bostäder i flerbostadshus som ska byggas, ska minst 1000 av dessa
vara hyresrätter. I en tid då vi ser konsekvensen av oseriösa
hyresbolag föreslår vi att dessa ska tillhöra de kommunala
bostadsbolagen.
Vi ser inte heller förslag på gårdslokal. En gårdslokal bidrar till ökat
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lokalt föreningsliv, en yta där grannar kan träffas, för boenden att ha
studentmottagning m.m.

Handlingar i ärendet
 RK 2020/467-2 Tjänsteutlåtande - Förslag till detaljplan för
Saima 1 m.fl.daterat 2020-09-24
 346265 Plankarta Saima del 1
 346269 Planbeskrivning Saima
 346271 Plankarta Saima del 2
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§ 19
Ansökan om nätkoncession, två markledningar från
transformatorstation i Barkarby till Akalla
RK 2020/454

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan av kontorsyttrandet till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har vidareremitterat
Energimarknadsinspektionens (Ei) ansökan om nätkoncession till
Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd m.fl. Ärendet har beretts inom
avdelningen stadsutveckling och medborgarservice. Vattenfall
Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om
tillstånd att bygga en kraftledning på Järvafältet vid Akalla.
Förvaltningen har svarat genom ett kontorsyttrande. Ledningen
påverkar inte skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet
varför förvaltningen inte har något att erinra.
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 2020/454-4 Tjänsteutlåtande - Ansökan om
nätkoncession, två markledningar från transformatorstation
daterat 2020-10-23
 RK 2020/454-1.1 Bilaga 1 - Om yttrande över ansökan om
nätkoncession
 RK 2020/454-1 Bilaga 2 - Ansökan om nätkoncession, två
markledningar från transformatorstation i Barkarby till
Akalla
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§ 20
Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter
Beslut
1. Skrivelsen Förskolans betydelse för barnens
kunskapsutveckling i det svenska språket från Elvir Kazinic
m.fl. (S) överlämnas till förvaltningen för beredning.
2. Skrivelsen Följ med in i den digitala tidsåldern
från Veronica Stiernborg m.fl. (V) överlämnas till
förvaltningen för beredning.
3. Skrivelsen Bättre dialog med funktionshinder- och
pensionärsrådet från Veronica Stiernborg m.fl. (V)
överlämnas till förvaltningen för beredning.

Inkomma skrivelser
Skrivelse 1 - Förskolans betydelse för barnens kunskapsutveckling i
det svenska språket från Elvir Kazinic m.fl. (S).
Skrivelse 2 -Följ med in i den digitala tidsåldern från Veronica
Stiernborg m.fl. (V).
Skrivelse 3 - Bättre dialog med funktionshinder- och
pensionärsrådet från Veronica Stiernborg i m.fl. (V).
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§ 21
Postlista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av postlista från och med den 13 oktober 2020 till och
med den 10 november 2020.
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§ 22
Uppdragslista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Stadsdelsnämndens uppdragslista till förvaltningen från den 26
november 2020.
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§ 23
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde
RK 2020/122

Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 21
oktober 2020.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/122-29 Prototokoll pensionärsråd 2020-10-21
 RK 2020/122-30 Bilaga 2 2020-10-21 Folder Kista
aktivitetscenter hösten 2020(338316) (0)_TMP
 RK 2020/122-32 Bilaga 1 2020-10-21 Protokoll nr 8 KPR
2020-09-22
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§ 24
Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde
RK 2020/121

Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av protokoll från funktionshinderrådets sammanträde
den 22 oktober 2020.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/121-8 Protokoll funktionshinderråd 2020-10-22
 RK 2020/121-4 Bilaga 1 2020-10-22 Protokoll 2 KRF 202005-11
 RK 2020/121-5 Bilaga 2 2020-10-22 Protokoll 3 KRF 202009-07
 RK 2020/121-6 Bilaga 3 2020-10-22 Protokoll från
Tillgänglighetsvandring i Akalla 2020-10-09
 RK 2020/121-7 Bilaga 4 2020-10-22 Protokoll från
Tillgänglighetsvandring i Akalla 2020-09-22
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§ 25
Konferenser och utbildning
Beslut
Stadsdelsnämnden beslutade om en digital budgetutbildning för
nämnden den 10 december 2020 en halvdag.
Deltagarna får dagarvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst
vid behov.
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§ 26
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Ärende och datum
Beslut att
stadsdelsnämndens
sammanträde hålls inom
stängda dörrar
RK 2020/551
2020-11-12
Begäran om att ta del av
allmänna handlingar
Dnr: RK 2020/549
2020-11-10
Kontorsremiss om
markupplåtelse
Dnr: RK 2020/518
2020-10-23
Kontorsremiss om
markupplåtelse
Dnr: RK 2020/502
2020-10-19
Ordförandebeslut om att
även ersättare har
möjlighet att delta på
distans vid
stadsdelsnämndens
sammanträden
Dnr: RK 2020/569
2020-11-19
Begäran om att ta del av
allmänna handlingar
Dnr: RK 2020/575
2020-11-20
Gemensam upphandling
om Vattenprover i
plaskdammar
Dnr: RK 557/2020
2020-10-10
Gemensam upphandling
om

Beslut

Delegat
Stadsdelsnämndens
ordförande

Avslag

Avdelningschef

Avdelningschef

Avdelningschef

Stadsdelsnämndens
ordförande

Avslag

Avdelningschef

Stadsdelsdirektör

Stadsdelsdirektör
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Solcellskomprimerande
skräpkorgar
Dnr: RK 2020/559
2020-11-13
Stadsdelsdirektör
Gemensam upphandling
om ”Konsulterande
arborist samt årsavtal för
trädvård”
Dnr: RK 2020/558
2020-10-28

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2020
Sida 49 (49)
2020-11-26

§ 27
Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade
inom stadsdelsförvaltningen.
1. Rapport från socialnämnden – Skolgång för barn i skyddat
boende och stödinsatser vid placering av barn och vuxna på
skyddade boenden, samt stöd till barn, unga och vuxna efter
avslutad placering
2020-10-28
2. Rapport från socialnämnden – Samhandling och samverkan
kring barn och unga i Stockholms stad
2020-10-28
3. Rapport från socialnämnden – Stadens handlingsplan för
förbättrad arbetssituation – avrapportering av arbetet
2020-10-28
4. Beslut från kommunfullmäktige - Revidering av tidigare
underlag avseende reglering av eget boende (EBO) för
asylsökande inom Stockholms stad
Dnr: RK 2020/118
2020-11-10
5. Förvaltningsgrupp, protokoll 2020-11-19

