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§1
Val av justerare och godkännande av dagordning
Beslut
Benjamin Dousa (M) och Elvir Kazinic (S) utsågs att justera dagens
protokoll. Justeringen äger rum den 22 december 2020.
Paragraferna 20-21 justerades omedelbart den 17 december 2020.
Dagordningen godkändes.
Nämnden ajournerades mellan klockan 18:51-18:10. Sammanträdet
återupptogs klockan 18:10.
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§2
Anmälan av föregående protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde
den 26 november 2020 justerats den 26 november 2020 avseende
§§ 15-16 och 18 samt den 3 december 2020 avseende §§ 1-14, 17,
19-27.
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§3
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av delegationsbeslut gällande avslutande av Lex
Sarah utredning.
RK 2020/443
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§4
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/389
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§5
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/489
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§6
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/488
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§7
Borttagen på grund av sekretess
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§8
Förvaltningens och nämndens information och frågor
Stadsdelsdirektören lämnade följande information till
stadsdelsnämnden:










Återvinningsstationen i Akalla, Mariehamn 1 har tagits bort.
Det har inkommit klagomål om dumpning av sopor vid
stationen.
Ett jullovsprogram med aktiviteter för barn och unga är
framtaget. Information om programmet finns på öppna
verksamheter i stadsdelsområdet och på stadens intranät.
Ungdomens hus och Reactor har också ett program för jul
och nyår.
Medborgarkontoret i Rinkeby kommer att genomföra en
renovering i nästa vecka för att tillgängligöra besöksytan.
Besökare kommer hänvisas till annan entré.
För att ytterligare förebygga vårdrelaterad smitta av covid19 utvidgas gällande rekommendation. Det gäller för alla
verksamheter som omfattas av socialförvaltningens
smittskyddsplan. Personalen ska använda heltäckande visir
och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR (andningsskydd
vid aerosolgenererande moment) kontinuerligt under hela
arbetspasset, även i personalutrymmen.
Det är fortsatt ingen smitta på Kista vård- och
omsorgboende.
Förvaltningen förbereder ett julfirande som sker säkert.
Det är god personalbemanning över helgerna.

Frågor från nämnden
Jenny Skagstedt (MP) frågade om utvecklingen av LSS-boende?
Förvaltningens svar: Gruppbostaden har blivit försenad på grund av
att en ny upphandling ska genomföras. Tidplanen har förskjutits till
sommaren 2022.
Jenny Skagstedt (MP) frågade hur förvaltningen har annonserat om
möjligheten att få föreningsbidrag och undrade om det har
inkommit ansökningar?
Förvaltningens svar: Annonsering har skett via Stockholms stads
sida och via social media. Det har inkommit över ett tiotal
ansökningar.
Jenny Skagstedt (MP) frågade hur samarbetet ser ut mellan
Fryshuset och förvaltningen inför årsskiftet?
Förvaltningens svar: Fryshuset kommer inkomma med en ny IOPansökan. Det kommer finnas mer information i kommande
verksamhetsplan, som behandlas i nämnden februari 2021.
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Jenny Skagstedt (MP) frågade hur planeringen ser ut med
Framtidens hus och hur dialogen sker med ungdomarna i det
arbetet?
Förvaltningens svar: Det har hållits ett uppstartsmöte med andra
förvaltningar. Förvaltningen får åtekromma med mer information.
Jenny Skagstedt (MP) frågade om statistiken gällande
livesändningar för nämnden?
Förvaltningens svar: Vid senaste sammanträdet var det 143 unika
besökare, 402 sändningar och 12 tittare för hela sammanträdet.
Veronica Stiernborg (V) frågade om det är personalen som har tagit
fram julovsprogrammet för Ungdomens hus och Reactor?
Förvaltningens svar: Det är personalen som har tagit fram
programmet.
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§9
Inkomna medborgarförslag
Inga inkomna medborgarförslag fanns att anmäla.
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§ 10
Medborgarförslag - Låta Rädda barnen ta över
ungdomsverksamhet i Rinkeby-Kista
Svar på medborgarförslag
RK 2020/525

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
låta Rädda barnen ta över ungdomsverksamheten i
stadsdelsområdet. Förlagsgivaren menar att om förvaltningen vill
förhindra nyrekrytering till kriminella gäng så behöver ungdomar ha
meningsfull sysselsättning, till exempel, via öppna ungdomsgårdar.
Förslagsställaren ser ett problem med stängda ungdomsgårdar
utifrån detta.
Förvaltningen ser liksom förslagsställaren att ungdomsgårdar kan
erbjuda meningsfull sysselsättning som kan minska risken att unga
hamnar i kriminalitet. Förvaltningen erbjuder organiserad mobil
verksamhet vid temporära stängningar av ungdomsverksamheterna.
Ungdomsgårdar har ett sedan tidigare utvecklat förebyggande
arbete med olika aktörer inom stadsdelsområden för att nå unga
med riskbeteenden, samt arbetar även med väsentlighets- och
riskanalyser för att minska risker för besökare och personal inom
ungdomsverksamheterna.
För närvarande finns inga planer på att upphandla
ungdomsverksamheter i enlighet med förslaget, all verksamhet
gällande ungdomsgårdar och träffpunkter kommer under 2021 att
bedrivas i egen regi.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11/2020
Sida 14 (59)
2020-12-17

Handlingar i ärendet
 RK 2020/525-4 Tjänsteutlåtande - Medborgarförslag om
ungdomsgårdar daterat 2020-11-12
 351477 medborgarförslag_Bortredigerad
 351478 medborgarförslag_komplettering_Bortredigerad
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§ 11
Ekonomisk månadsrapport - november 2020
RK 2020/594

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 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 39 mnkr, vilket är en
ökning med 19 mnkr sedan tertialrapport 2, tillika
septemberprognosen. Djupare analyser och mer utförliga
kommentarer skrivs fram i samband med tertialrapportering
ochverksamhetsberättelse.
För detaljerad information om respektive 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 2020/594-1 Tjänsteutlåtande - Ekonomisk
månadsrapport november 2020 daterat 2020-12-14
 RK 2020/594-2 Bilaga - Förvaltningens månadsrapport
november 2020
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§ 12
Hur ser handlingsplanen ut för att minska det väntade
överskottet i 2020 års budget
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
RK 2020/605

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse av Elvir Kazinic (S), ställs ett antal frågor om
nämndensbudget, uppföljning och prognos av densamma. Vidare
efterfrågas en redogörelse och status för det åtgärdspaket som
förvaltningen framarbetat då nämnden redovisar ett prognostiserat
överskott för året.
Covid-19 har i likhet med övriga stadsdelsnämnder påverkat
verksamhet och ekonomi. Förvaltningen har redovisat ett
prognostiserat överskott i tertialrapport 2. I detta ärende ges
förklaringar till avvikelser inom verksamheterna närmare. Vidare
ges en förklaring i stadens styrning och precisering av relevanta
åtgärder som förvaltningen planerar genomföra med anledning av
det beräknade överskottet.
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
Elvir Kazinic m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande:
Tack för grundligt svar på skrivelse ” Hur ser handlingsplanen ut
för att minska på det väntade överskottet i 2020 års budget.”
Därtill vill vi socialdemokrater tillägga till svaret att pga.
försiktighetsprincipen och av skäl som ” att göra det tidigt under
året skulle vara en indikation om att förvaltningen inte vidtar
adekvata åtgärder” inte är fruktbart i en katastrofsituation, vilket en
pågående pandemi är i olika hög grad på den tidsaxel som är den
specifika pandemins.
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Det är viktigt att lyfta de olika scenarion som skulle kunna
föreligga. Vi socialdemokrater delar inte uppfattningen i
skrivelsesvaret att ”den ekonomiska månadsrapporteringen skulle få
en orimligt stor omfattning” i synnerhet i denna situation. Några
tabeller med statistik och verksamhetsmått på två sidor skulle kunna
överskådligt visa på jämförande resultat mellan ex föregående år
och innevarande år liknande de tabeller som finns i förvaltningens
svar på skrivelsen och vilket ypperligt tydliggör en pågående
förändring över tid.
Det handlar inte heller om att vidta/inte vidta åtgärder. Vare sig det
handlar om ett underskott eller överskott är det ytterst svårt att
stoppa eller vända den oceanångare som en stadsdel är desto senare
resultatet läggs fram. Vilket insiktsfullt sägs i skrivelsesvaret genom
att konstatera att ”utmaningar med covid-19 vilket kan innebära att
förvaltningen inte fullt ut kommer kunna realisera de satsningar
som planerats.” Vi delar helt den mening som förs fram att ” inte
heller överskott är önskvärt eftersom fördelade resurser ska komma
invånarna tillhanda”.
Majoriteten har under rådande omständigheter förhållit sig alltför
passiv i en situation som krävde betydligt högre vaksamhet inför
pandemins konsekvenser såväl på verksamhet som ekonomi i
stadsdelen. Den ”försiktighetsprincip” som tillämpats enligt
kommunalt regelverk tidigt i prognosarbetet har i avsaknad av
politisk handling inte bidragit till tydligare information till vare sig
politiker eller medborgare om eventuella överskott. Detta hade
möjliggjort att frågan om hantering av överskott kunnat föras upp
på agendan till kommunledning tidigare, för detta är inga ”vanliga”
överskott. En stor del av dessa synes uppkomna genom de olika
bidrag som staten skjuter till, förutom tjänster som inte nyttjas ex
inom såväl förskola som äldreomsorg pga. pandemin. Ersättningar
för sjukfrånvaro har exempelvis redan erhållits i juni och
ersättningsmöjligheterna för kommande period har kunnat
åtminstone till övervägande del säkerställas med acceptabel säker/osäkerhet, vilket bör tillsammans med konstaterat minskande
kostnader bidra till att kunna se ett överskott redan i augusti.
I anslutning till föregående månadsrapport vill vi socialdemokrater
till november månadsrapport lägga följande. I november
månadsrapport har det prognostiserade överskottet ökat med 9
miljoner. Från augusti dvs uppföljning tom juli har förändringen sett
ut som nedan
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Nämnd och
förvaltningsorg
Individ och fam. omsorg
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsåtgärder
Förebyggande och fritid
Förskola
Äldreomsorg
Funktionsnedsättning
Stadsutv. och
medb.service
Summa

07

T2

10

11

+/-

11,1

10,4

10,4

6

-5,1

- 3,1
-9
1
0
0
0
0

4,3
-9
-1,6
0,5
12
7,9
0,6

7,3
-12
-1,6
0,5
17
12,9
0,6

9
-10,5
-2
1,5
18
17
1

12,1
1,5
1
1,5
18
17
1

0

-5

-5

-5

-5

0

20

30

39

Av sammanställningen ovan framgår att prognosen för ekonomiskt
bistånd har varit förhållandevis konstant. Däremot är det inom
områdena individ och familj och framförallt inom barn och ungdom
som överskottet ökat och totalt uppgår till 12,1 mnkr jämfört med
prognosen i juli. De andra stora områdena är förskolan med 17
mnkr och äldreomsorgen med 18 mnkr. Detta betyder att
sammantaget har enligt prognosen resurser till en summa av 47,1
mnkr inom dessa för Rinkeby-Kistas särskilt känsliga
välfärdsområden inte kommit medborgarna tillgodo under detta år.
I ärendet kan läsas att ”Överskottet har också påverkats av
kommunledningens budskap innan sommaren om att förvaltningar
som ekonomiskt drabbas i mindre utsträckning än andra, genom
överskott, behöver kompensera för de värst drabbade på
kommunkoncernnivå.” Denna beskrivning invänder vi
socialdemokrater oss emot. Ska ett område som Rinkeby-Kista
kompensera de värst drabbade på kommunkoncernnivå? Behoven
inom dessa områden är i pandemitid under ytan, men kan komma
att välla fram när de akuta sjuk-och dödstalen stannar upp och
vaccinet blivit tillgängligt. Här kan konstateras att den politiska
majoriteten inte bara varit passiv utan också förordar att medel som
var tänkta att finansiera välfärd i Rinkeby-Kista ska användas till att
täcka underskott i stadens övriga aktiviteter. I vår stadsdel handlar
det om 40 mnkr som med bättre framförhållning kunnat komma
våra invånare till godo.
Fler stadsdelsnämnder än Rinkeby-Kista kommer att ha stora
överskott. Hanteringen av dessa överskott får inte leda till att de
behov som står för dörren kommande år leder till utebliven välfärd
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för stadsdelsområdets medborgare pga. resursbrist, där
”öronmärkta” resurser av årets ”överskott” hade kunnat användas.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/605-1 Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-02 - Hur
ser handlingsplanen ut för att minska det väntade överskottet
i 2020 års budget?
 RK 2020/605-2 Bilaga - Skrivelse från Elvir Kazinic m.fl.
(S)
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§ 13
Pollarna på Sibeliusgången i Akalla medför problem för
färdtjänst till personer med funktionsvariationer och
andra
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl.(S)
RK 2020/535

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) har i en skrivelse till stadsdelsnämnden
framfört att pollarna som uppförts på Sibeliusgången i Akalla
medfört problem för personer med behov av färdtjänst eftersom
färdtjänstbilarna många gånger har fått vänta länge på att pollarna
sänks. Skribenterna önskar att trafikkontoret och
stadsdelsförvaltningen ser till att pollarna sänks automatiskt för
färdtjänst.
Pollarna på Sibeliusgången är trafikkontorets ansvar och
förvaltningen har därför samrått med stadsmiljöavdelningen på
trafikkontoret. Att pollarna kan sänkas automatiskt för bland andra
polis och räddningstjänst beror på att de omfattas av Sveriges
nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning
Rakel, Radiokommunikation för Effektiv Ledning. Systemet
omfattar inte taxi eller färdtjänst. Trafikkontoret bedömer att det är
svårt att hitta andra alternativa lösningar än att färdtjänst får ringa
till servicecenter. Dock arbetar trafikkontoret med lösningar för att
förbättra för färdtjänst att få snabbare tillträde, bland annat genom
att kameraövervakning av pollarna installeras.
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 2020/535-2 Tjänsteutlåtande - Pollarna på
Sibeliusgången i Akalla medbför problem för färdtjänst till
personer med funktionsvariationer daterat 2020-11-18
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RK 2020/535-1 Skrivelse från (S) - Pollarna på
Sibeliusgången i Akalla medför problem för färdtjänst till
personer med funktionsvariationer och andra
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§ 14
”Beslutet” att stänga Ungdomens Hus och Reactor
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
RK 2020/534

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) har i en skrivelse ställt sig kritisk till
Benjamin Dousas (M) uttalande i tidningen Mitt i Rinkeby (i slutet
av oktober) om att majoriteten redan vid denna tidpunkt vet att
beslutet om nya träffpunkter kommer gå igenom innan ett beslut i
nämnden har tagits.
Förvaltningen startade en översyn av träffpunkterna utifrån uppdrag
i verksamhetsplanen 2020 genom att bl a genomföra en utredning
med start under våren via en extern utredare. Utredningen
presenterades muntligen för hela nämnden i juni samt därefter för
medarbetare samma dag. Översynen av träffpunkterna och det
förslag till beslut som lades fram i novembernämnden utgick från
utredningens analys och rekommendationer, samt diskussioner
under workshops och arbetsmöten i förvaltningens utsedda
arbetsgrupp.
Beredningsprocessen gällande tjänsteutlåtandet ”Förslag till
framtida träffpunkter för målgruppen 16-19 år” (Dnr 2020/513) har
följt den gängse formen av ärendehantering. Fackliga förhandlingar
genomfördes innan förslag till beslut framlades.
Avseende frågan om vilket mandat stadsdelsnämndens ordförande
har att informera om ett beslut via medier, innan ett beslut har
tagits, ser inte förvaltningen som sin sak att besvara.
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
Elvir Kazinic m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande:
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Tack för svaret på vår skrivelse. Inför beslutet förra nämndmötet
yrkade vi socialdemokrater på återremiss eftersom det enligt vår
mening fanns ett stort antal frågor som behövde få svar inför
ställningstagandet till förslaget. Detta gäller fortfarande. Frågorna
redovisas nedan:
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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I detta svar står bl.a. att det varit en ”genomgång med hela nämnden
den 16/6”. Vid det tillfället var deltagandet begränsat utifrån covid19 och de ledamöter som inte fick delta fysiskt hade inte möjlighet
att följa mötet via Skype.
Även i dagens svar hänvisas till förvaltningens utsedda arbetsgrupp.
Fortfarande har inga uppgifter lämnats om vilka som ingår i
arbetsgruppen och vilka de representerar.
Vi anser att hela beredningsprocessen varit mycket bristfällig.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/534-2 Tjnsteutlåtande - Beslutet att stänga
Ungdomens Hus och Reactor daterat 2020-11-17
 RK 2020/534-1 Bilaga Skrivelse från (S) - Beslutet att stänga
Ungdomens Hus och Reactor
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§ 15
Nedläggning av Reactor och Ungdomens hus Rinkeby
Svar på skrivelse från Niklas Thorén m.fl.(V)
RK 2020/531

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Thorén m.fl. (V) har inkommit med en skrivelse om
stängningen av Ungdomens Hus och Reactor och ställer ett antal
frågor som berör vilka förutsättningar och resurser som
verksamheten har getts för att kunna utveckla och förbättra
verksamheterna.
Förvaltningen planerar att öppna den nya verksamheten för äldre
ungdomar 16-19 år senast den 31:a maj 2021 med nytt
verksamhetsnamn och en främjande aktivitetsbaserad
verksamhetsinriktning i enlighet med ärendet ”Förslag till framtida
träffpunkter för målgruppen 16-19 år” utifrån den översyn som
gjorts. Idrott och kultur kommer att vara viktiga hörnstenar i
verksamheten som ska bygga på deltagarnas idéer, engagemang och
ansvar. Målet är att med organiserade aktiviteter skapa en
inspirerande plats för äldre ungdomar att växa och rusta sig med
erfarenheter inför framtida studier och arbete. Ungdomars
delaktighet är centralt i den nya verksamheten varför ungdomar
kommer bjudas in via fokusgrupper till att aktivt bidra i
utvecklingsarbetet av ett framtids hus för unga, ett arbete som
påbörjas redan vid årsskiftet 2020/2021.
Samarbetet med polisen är viktigt och i utvecklingen av
”Framtidens Hus” anser förvaltningen att partnerskap med bland
annat polisen, ska eftersträvas för att nå uppsatt mål och vision.
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
Ahmed Sharaf Abdi m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
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Vänsterpartiet tackar förvaltningen för svar, men anser att
hanteringen utav verksamheterna Reactor och Ungdomens Hus har
klara brister. Det finns all anledning för den blågröna majoriteten att
noga granska den beslutsprocess som varit kring detta ärende. Vi
anser att det finns brister i underlagets kvalitet och transparens. Vi
anser även att behovet av en fungerande ungdomsverksamhet är allt
för viktigt och med tanke på årstiden anser vi att den bör ske
inomhus. Vi anser att nämnden bör häva föregående månad beslut
gällande nedläggning för att i stället utveckla och förstärka den
nuvarande verksamheten.
Flera av våra frågor är fortfarande inte besvarade, vilket skapar en
bristfällig bild av hanteringen och av verksamheterna. Vi är främst
kritiska till att majoriteten och förvaltningen inte tidigare reagerat
på de indikationer om brister i arbetsrutiner och styrning som de
lyfter som bakgrund till nedläggningsbeslutet. Vi undrar hur dessa
indikationer har hanterats, och hur de har kommunicerats ut till
verksamheterna.
Vi saknar även svar gällande vilken kompetens den nuvarande
personalen anses sakna. Det är minst sagt upprörande att det är
personalen som får ta konsekvensen av att verksamheterna getts
bristfälliga förutsättningar och brister i ledning och utveckling av
verksamheten. 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.
Det är avslutningsvis väldigt problematiskt att det fortfarande
saknas en lokal för Rinkeby Ungdomens Hus är också problematisk.
Det är oklart vad en filial i Husby skulle innebära. Stadsdelens
ungdomar kan i nu-läget varken idrotta i stadens idrottshallar på
grund av pandemin eller ha på grund av den borgliga majoritetens
beslut ha någon fritidsgård att gå till. När även en stor del av
skolornas undervisning sker digitalt är träffpunkternas personal ett
viktigt stöd. Vi anser att en mobil lösning inte kan upprätthålla
varken den kvalitet och ett innehåll som de unga behöver. Det
kommer innebära att vi kommer få en vinter med ungdomar som
riskerar att falla ur ett tryggt system i såväl idrottsaktiviteter som
fritidsaktiviteter.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/531-2 Tjänsteutlåtande - Nedläggning av Reactor
och Ungdomens hus i Rinkeby(?) daterat 2020-11-17
 RK 2020/531-1 Bilaga Skrivelse från (V) - Reactor och
Ungdomens hus Rinkeby

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11/2020
Sida 27 (59)
2020-12-17

§ 16
Upphandling av driften av Rinkeby vård- och
omsorgsboende
RK 2020/526

Beslut
Stadsdelsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att Rinkeby
vård- och omsorgsboende upphandlas för drift på entreprenad från
och med 2022-09-01.
Sammanfattning av ärendet
Driftsupphandlingar av stadens vård- och omsorgsboenden
genomförs centralt av stadsledningskontoret och
kommunfullmäktige fattar det formella beslutet om vilka boenden
som ska upphandlas utifrån rekommendation från berörda nämnder
och kommunstyrelsens beredning. Stadsledningskontoret behöver
därför nämndens förslag till kommunfullmäktige om nämnden avser
att upphandla driften av ett vård- och omsorgsboende.
I nämndens plan för upphandling 2019 (bilaga till nämndens
verksamhetsplan för 2019) redogjorde förvaltningen för avsikten att
upphandla driften av Rinkeby vård- och omsorgsboende från och
med tidpunkten för verksamhetsstart, som är beräknad till 2022-0901. Boendet kommer att ha 90 platser med heldygnsomsorg
fördelade på demensinriktning och somatisk inriktning. Då den
aktuella fastigheten som uppförs av Micasa AB byggs med
inriktning att bedriva vård- och omsorgsboende, är lokalerna väl
anpassade för denna typ av verksamhet och lever upp till krav på
såväl boendestandard som arbetsmiljö.
Vid central upphandling av driften har nämnden ett övergripande
huvudmannaskapsansvar som omfattar kvalitetsuppföljning och
avtalstrohet. När verksamheten drivs på entreprenad har nämnden
inga kostnader för tomplatser, egenkontroll, kvalitetsarbete,
personaladministration och annan intern administration.
Förslag till beslut
Niklas Thorén m.fl. (V) lämnade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget - se
Reservation 1 nedan.
Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget - se
Reservation 2 nedan.
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Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservation 1
Niklas Thorén m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Att avslå förvaltningens förslag
Att rekommendera kommunfullmäktige att driften ska ske i egen
regi
Att därutöver utöver anföra
När nämnden lämnar ifrån sig driften på entreprenad så ger den
samtidigt ifrån sig en stor del av kvalitetskontrollen. Vänsterpartiet
anser att viktiga verksamheter som hör till den gemensamma
välfärden bör, så långt det är möjligt, ske i egen drift för att på så
sätt säkra kvaliteten i verksamheten.
Reservation 2
Elvir Kazinic m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta
 Att avslå förvaltningens förslag till beslut
 Att besluta att rekommendera kommunfullmäktige att
Rinkeby vård- och omsorgsboende ska drivas i egen regi
Vi socialdemokrater anser fortfarande att det nya vård- och
omsorgsboendet i Rinkeby ska drivas i egen regi. Härigenom kan
förvaltningen få ett större inflytande över driften i form av
bemanning och villkor för de som kommer att arbeta där.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/526-2 Tjänsteutlåtande - Upphandling av drift av
Rinkeby vård- och omsorgsboende daterat 2020-12-01
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§ 17
Miljö- och klimathandlingsplan 2020-2023
RK 2020/400

Beslut
Stadsdelsnämnden antar miljö- och klimathandlingsplanen för
perioden 2020 till 2023.
Sammanfattning av ärendet
I maj 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram och en
ny klimathandlingsplan för Stockholms stad för perioden 2020 till
2023. Stadsdelsnämnderna fick därmed uppdraget att framställa
lokala miljö- och klimathandlingsplaner för samma period samt att
redovisa i sina verksamhetsplaner för hur de ska bidra till att staden
uppnår miljömålen.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings miljö- och klimathandlingsplan
2020–2023 är ett förvaltningsövergripande dokument som syftar till
att implementera stadens miljöprogram i förvaltningens miljöarbete.
Handlingsplanen beskriver stadens prioriterade mål och effektmål
samt stadsdelsnämndens aktiviteter och indikatorer för
genomförande och uppföljning. Miljö- och klimathandlingsplanens
samtliga aktiviteter inkluderas i ILS. Arbetet med miljöfrågor följs
upp i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antar miljö- och
klimathandlingsplanen för perioden 2020 till 2023.
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 1
Benjamin Dousa m.fl. (M), Frida Jansson (L), Jenny Skagstedt
(MP) och Patrick Amofah (C) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
I handlingsplanen står bland annat ” I nulägesbilden identifierades
fyra områden som bör prioriteras i det fortsatta arbetet med
miljöfrågor och som är fokus i miljö- och klimathandlingsplanen
2020–2023. Dessa avser minskning av nedskräpning i
stadsdelsområdet, införande av energi-effektiviserande åtgärder,
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ökad inköp av ekologiska livsmedel och måltider samt hantering av
granbarkborreangripna träd.”
Vi föreslår att hanteringen av granbarkborren som innebär att
angripna granar fälls och avlägsnas ur skogen också omfattar
nyplantering av granplantor då många granar tas bort, samt fler
åtgärder som syftar till att stärka den biologiska mångfalden på lång
sikt i stadsdelens skogs- och naturområden.
Särskilt uttalande 2
Elvir Kazinic m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande:
Det är bra att Stockholms stad har en miljö- och
klimathandlingsplan för perioden 2020-2023. Vi är alla oroade för
den stundande klimatkrisen och redan idag påverkas människor
runtom i världen av konsekvenserna av ett ändrat klimat.
Miljö- och klimatarbetet är lika viktigt här hemma som det är i
resten av världen. Vi ser positivt på att förvaltningen och
Stockholms stad fortsätter med de höga ambitionerna vad gäller
omställningen av våra egna verksamheter. Dock kan ambitionerna
höjas något för vår stadsdel.
Vi har en stadsdel där många unga är oroade för framtiden av olika
skäl, ett av dem är klimatet. Därför bör vi höja våra ambitioner, i
synnerhet vad gäller visionen. Det räcker inte med att ha en vision
som syftar till att förvaltningens medarbetare ska ha kunskap om
handlingsplanen, det är en låg satt ambitionsnivå.
Trots att det är mycket i handlingsplanen som förvaltningen inte har
rådighet över tror vi att förvaltningen bör se över huruvida det egna
miljö- och klimatarbetet kan stärkas. Vi ser att frågor somsophantering, källsortering och samverkan med aktörer i stadsdelen
för grönare verksamhet saknas i handlingsplanen. Miljö- och
klimatarbetet är till stor del centrerade kring Co2 utsläpp, biologisk
mångfald och luftkvalité, områden där andra förvaltningar kan göra
mer än vår egen. Men förvaltningen bör inkludera sophantering och
källsortering samt energieffektivisering i visionerna för stadsdelen
och i handlingsplanen.
Målen och ambitionerna är bra, men inte tillräckliga. Det som dock
sticker ut är den lågt satta visionen i jämförelse med de högt
uppsatta målen. Visionen bör vara mer omfattande och inkludera
hela stadsdelen och det minsta förvaltningen kan göra är att se till
att alla medarbetare har kunskap om handlingsplanen.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/400-2 Tjänsteutlåtande - Miljö- och
klimathandlingsplan 2020-2023 daterat 2020-11-24
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RK 2020/400-3 Bilaga - Miljö- och klimathandlingsplan
2020-2023
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§ 18
Revidering av delegationsordningen
RK 2020/472

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner revidering av delegationsordningen i
enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen ser regelbundet över behovet av att revidera
delegationsordningen. Den senaste revideringen genomfördes 24
september 2020.
Förvaltningen föreslår att delegationsordningen ändras under ett
antal punkter inom ärendegrupperna ekonomiskt bistånd, missbruk,
relationsvåld, barn och ungdom samt äldreomsorg. Ändringarna
genomförs för att ny lagstiftning tillkommit, för att korrigera
felaktigheter, för att effektivisera arbetet och för att skapa en mer
samstämmig delegationsordning.
Förvaltningen föreslår att godkänna det nya dokumentet i sin helhet
inklusive de formaliaändringar som genomförts.
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 2020/472-1 Tjänsteutlåtande - Revidering av
delegationsordningen daterat 2020-11-20
 360276 Bilaga - Ändringar i delegationsordningen
(ändringar markerade i rött)
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§ 19
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds sammanträdesdatum år
2021
RK 2020/521

Beslut
1. Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för år
2021.
– Måndag 4 januari klockan 09:00
– Torsdag 4 februari klockan 17:30
– Torsdag 4 mars klockan 17:30
– Torsdag 15 april klockan 17:30
– Torsdag 27 maj klockan 17:30
– Onsdag 23 juni klockan 17:30
– Torsdag 26 augusti klockan 17:30
– Torsdag 23 september klockan 17:30
– Torsdag 21 oktober klockan 17:30
– Torsdag 25 november klockan 17:30
– Torsdag 16 december klockan 17:30
2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att anordna lämplig
lokal, efter samråd med ordföranden och i möjligaste mån även med
övriga partiers gruppledare.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens förslag till sammanträdesdatum för år 2021 har
anpassats till stadsledningskontorets tidplan när det gäller
nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse,
uppföljning av budget samt verksamhetsplan.
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 2020/521-1 Tjänsteutlåtande - Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnds sammanträdesdatum år 2021 daterat 202011-13
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§ 20
Omstrukturering av socialpsykiatri och avveckling av
verksamhetslokaler i Akalla
RK 2020/629

Beslut
1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att
godkänna bifogad överenskommelse om förtida avflytt från
fastigheten Sveaborg 6 i Akalla, i enlighet med vad som
redovisas i ärendet.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har möjlighet att effektivisera lokalutnyttjandet bland
annat genom att omstrukturera socialpsykiatrins lokaler och
bostäder i Akalla fastigheten Sveaborg 6, på Sibeliusgången 20 B
till Kista torg 3-7.
I fastigheten på Kista torg 7, som förvaltningen hyr av Micasa
fastigheter (Micasa), har stadsdelsnämnden tidigare i år fattat ett
beslut om att tillfälligt dra ner antalet vård- och omsorgsplatser med
13 platser. Dessa platser lämpar sig för den socialpsykiatriska
verksamheten som för närvarade finns i Akalla.
Det är sedan tidigare planerat att socialpsykiatrins gruppboende
kommer att förläggas till Kista torg 5 när det stambytet som idag
pågår på Kista torg 5 blir klart. En tidigarelagd flyttning av socialpsykiatrins gruppboende medför även en möjlighet till att få en mer
sammanhållen hälso- och sjukvård som blir mindre sårbar för
gruppboendet. En omstrukturering till dessa lokaler är möjlig
omedelbart.
Totalkostnaden för lokalerna i Sveaborg 6 är för närvarande drygt
3,5 miljoner kronor årligen. Flertalet av dessa avtal löper med
mycket långa bindningstider med en uppskattad totalkostnad för
hela avtalsperioder om ca 40 miljoner kronor.
Efter förhandling med fastighetsägaren Landia har förvaltningen
mottagit ett förslag om överenskommelsen om ”Skadestånd vid
förtida avflytt” från lokalerna på Sveaborg 6, om 5 319 816 kronor.
Enligt förvaltningens uppfattning är det inte försvarbart att stanna
kvar i nuvarande lokaler när verksamheten har möjlighet att flytta
sin verksamhet till lämpliga lokaler vid Kista torg. Lokaler som
förvaltningen redan hyr från Micasa. Förvaltningen föreslår därför
att nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att godkänna bifogad
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överenskommelse om ”Skadestånd vid förtida avflytt” från
fastigheten Sveaborg 6 i Akalla.
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 2020/629-1 Tjänsteutlåtande - Omstrukturering av
socialpsykiatri och avveckling av verksamhetslokaler i
Akalla daterat 2020-12-15
 RK 2020/629-1.1 Bilaga 2 - Avtalsförteckning
 RK 2020/629-1.2 Bilaga 1 - Skadestånd vid förtida avflytt
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§ 21
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr. KS 2020/1252
RK 2020/501

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar till kommunstyrelsen på remiss
om Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat slutbetänkandet Hållbar
socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) till RinkebyKista stadsdelsnämnd. I april 2017 beslutade regeringen om en
översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens
uppgifter. Uppdraget var bland annat att se över lagens konstruktion
och struktur, tillgång till en jämlik, jämställd och likvärdig
socialtjänst, en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt
strukturellt förebyggande arbete. Utredningens ambition är att lagen
ska återgå till att vara mer av en ramlag och att
begreppsanvändningen ska bli mer enhetlig. Utredningen lyfter att
större fokus inom socialtjänsten behöver läggas på förebyggande
arbete och att socialtjänsten ska ha en tydligare roll i
samhällsplaneringen. Jämställdhet föreslås läggas in som ett mål i
socialtjänstlagen. Vidare föreslår utredningen att socialnämnden ska
kunna erbjuda ett flertal insatser utan föregående behovsprövning,
även till barn som har fyllt 15 år utan vårdnadshavares samtycke.
Ett resonemang förs kring uppföljning och statistik och bland annat
föreslås att Socialstyrelsen ska ges möjlighet att föra nationell
statistik liknande den som förs inom hälso- och sjukvård och att
uppföljning ska anges som ett krav i socialtjänstlagen.
Uppföljningstiden i barnärenden föreslås utökas till sex månader
och en översyn av bestämmelserna för gallring av barnakter likaså.
Förvaltningen ser positivt på utredningens förslag till ny
socialtjänstlag, att förebyggande arbete bör få ett större fokus, att
jämställdhet ska införas som mål, och även förslaget att möjliggöra
för socialnämnden att erbjuda insatser utan behovsprövning. I det
sistnämnda ser förvaltningen även en del risker, till exempel
kostnadsökningar, svårigheter att följa upp om brukarna har
möjlighet att vara anonyma och en risk för en
undanträngningseffekt där främst resursstarka grupper tar del av
insatserna. För att öka möjligheten att resurssvaga grupper tar del av
insatser utan behovsprövning menar förvaltningen att det är viktigt
med ett nära samarbete mellan förebyggande och
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myndighetsutövande socialtjänst. Förvaltningen är också positiv till
utredningens förslag om en ny lag om socialtjänstdataregister.
Förslag till beslut
Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade ett eget förslag till beslut 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) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservation
Elvir Kazinic m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta
 Förvaltningens förslag till beslut godkänns delvis
 Därutöver anförs följande
Vår uppfattning är att alla som är i behov av grundläggande stöd
och skydd från samhället ska få det. Det ska inte spela någon roll
var man bor i Sverige för vilket stöd man får. Därför är det viktigt
att kommuner verkar för att alla kan få rättssäkra, likvärdiga och
lika tillgängliga insatser.
Översynen av socialtjänstlagen är efterlängtad. Behovet av en
modernisering av lagstiftningen för att möta dagens samhälle är
stor. Det är viktigt att en ny lagstiftning möjliggör ett arbete som
utgår ifrån en helhetssyn på individen. För att detta ska kunna vara
möjligt krävs det att marknadsorienterade styrningsmodeller som
New Public Management får ge vika till förmån för professionerna
och deras kunnande. Vi är övertygade om att medborgarna kommer
att få bättre stöd och skydd om tilliten till professionen är hög.
Förslaget om att tillföra krav om att verksamheten ska bedrivas i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ligger
helt i linje med vår uppfattning om hur kvaliteten i välfärden kan
stärkas.
Vidare anser vi att det är positivt att utredningen förslår att
målbestämmelserna ska kompletteras så att socialtjänsten ska
främja jämställda levnadsvillkor. Med den tydliga
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jämställdhetsgrunden kan socialtjänstens insatser bidra till att
jämställdhetsmålet om att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sitt eget liv kan uppnås.
Vi är övertygade om att sociala problem minskar om fokus läggs på
det förebyggande arbetet. Forskning visar att tidiga och
kunskapsbaserade insatser ska prioriteras för att varje individ ska få
de bästa förutsättningarna genom livet. Tidiga och förebyggande
insatser gör skillnad för den enskilde individen och leder till att
spara på samhällets resurser på lång sikt. Därför är det glädjande att
utredningen betonar vikten av att socialtjänsten lägger ett större
fokus på det förebyggande arbetet. Vi ställer oss bakom
utredningens förslag om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande
perspektiv och att den ska vara lätt tillgänglig. Med förslaget
innebär det att den enskilde individen sätts i centrum och att
samhället ska verka för att ingen ska behöva avstå från att söka stöd
och skydd på grund av att den inte känner till var den kan få hjälp.
Det hade varit bra om utredningen hade berört hur betydelsefulla de
ideella aktörerna är i arbetet för att tillgängliggöra socialtjänstens
insatser för fler. De ideella aktörerna är viktiga samarbetspartner
som med sin expertis och sitt nätverk kan bidra till att nya grupper
nås och till att stärka det sociala arbetet. Alla söker sig inte till
socialtjänsten när de behöver stöd och hjälp. Skälen kan vara olika
men deras rätt att få stöd måste säkras och därför är det viktigt att
kommunerna har en nära och god samverkan med civilsamhället.
Vidare hade det varit bra om utredningen tydligare lyft förstärkt
samverkan mellan skola, förskola och socialtjänst i det
förebyggande arbetet för att fånga upp barn och unga i riskzon.
Förskolan och skolan är viktiga för att alla barn och unga ska få en
trygg uppväxt med god hälsa och för att de ska rustas med
skyddsfaktorer. En förstärkt samverkan får långsiktiga
konsekvenser när man tillsammans kan hindra att unga hamnar i
utanförskap och kriminalitet.
En av våra farhågor är att administrationen kommer att öka när
högre krav ställs på dokumentation. Arbetsmarknadsförvaltningens
synpunkt måste tas tillvara: Med ökade krav på dokumentation finns
även en risk för ökad administration och längre handläggningstider
vilket speciellt inom det förebyggande arbetet skulle kunna leda till
att insatser blir mindre lättillgängliga, om dessa inte undantas från
dokumentationskravet. Utredningen menar att den ökade
administrationen inte kan härledas till socialtjänstlagen. Vi menar
att oavsett om de ökande dokumentationskraven kommer på grund
av lagstiftningen eller Socialstyrelsens föreskrifter så måste något
göras. Professionen måste ha tid för klienterna och brukarna.
Utvidgat ansvar för samhällsplanering behövs. Alltför många
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kommuner glömmer bort att det finns samband mellan den fysiska
och sociala miljön. Därför är det bra med tydliggörande om
kommunernas ansvar i att vara aktiva i planering för att tidigt kunna
tillgodose medborgarnas behov. Det utvidgade ansvaret
överensstämmer väl med målsättningen om att stärka det
förebyggande arbetet.
Utredningens förslag om att insatser ska kunna tillhandahållas utan
behovsprövning vilar på goda intentioner om en lätt tillgänglig
socialtjänst. Vi sympatiserar med intentionerna men menar att de
fackliga organisationernas invändningar som har framförts i
yttrandet måste hörsammas. Att utredningen utan en
konsekvensanalys har föreslagit att insatser som till exempel
hemtjänst, korttidsboenden, skyddat boende för våldsutsatta, hem
för vård och boende (HVB) och avhopparprogram ska erbjudas utan
individuella behovsbedömningar är inte bra. Vi delar den
uppfattning som har framförts av både de fackliga organisationerna
och berörda förvaltningar inom Stockholms stad. Det finns en del
insatser som inte är lämpliga att erbjuda utan behovsprövning.
Vi motsätter oss inte att kommunerna ska ha fler öppna
verksamheter eller att uppsökande verksamheter ska utvecklas för
att nå fler. Tvärtom så ser vi flera områden där insatser kan erbjudas
utan behovsprövning. Staden kan till exempel utveckla arbetet för
att nå fler som befinner sig utanför arbetsmarknaden och därmed
tidigt kunna erbjuda arbetsmarknadsinsatser.
Det vi skarpt motsätter oss är att en av de viktigaste principerna
kommer att frångås, principen om att det är individens behov som
avgör vilka insatser som ska ges. Om inte förslaget ändras kommer
en resursförskjutning ske till de som inte har så stora behov på
bekostnad av de som har stora stödbehov. Det grundläggande målet
om likvärdighet och att socialtjänsten ska främja jämlikhet i
levnadsvillkor kommer att fallera. För risken är stor att insatser till
behövande och omsorgen om äldre som har stora stödbehov
kommer att försämras när undanträngningseffekter uppstår till följd
av en avskaffad behovsprövning.
Det innebär inte att vi inte ser brister i det nuvarande systemet. En
fungerande behovsprövning är i grunden likvärdig och möter behov
utifrån individens behov. Alltför ofta riskerar detta dock att vara en
idealbild. I verkligheten möter den objektivt grundade
biståndsbedömningen ofta faktorer som påverkar vilka möjligheter
socialtjänsten har. Alltifrån tillgängliga resurser för själva
biståndsbedömningen till vilka resurser, i bred bemärkelse, som
finns för beviljad insats påverkar biståndsbedömningen. Under en
stor del av 2000-talet har den offentliga ekonomin försvagats till
följd av skattesänkningar vilka urholkat de resurser som funnits för
att bevilja biståndsbedömda insatser. Detta i sin tur riskerar i många
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fall ha inneburit en mer restriktiv tolkning av lagstiftningen än den
som var lagstiftarens ursprungliga intentioner. Det är i ett sådant
läge lätt att se lösningen i att avskaffa behovsprövningen. Det är
dock att bortse från andra insatser som behöver göras.
En avskaffad biståndsbedömning riskerar också vara ett förslag som
utöver ovanstående invändningar även leder till
kvarhållningseffekter och stora kostnader för kommunerna. Vi har
en stor oro för konsekvenserna: Dessa risker bedöms särskilt stora
om utredningens förslag att överlåta till privata utförare att
bedöma om en insats som utföraren erbjuder ska kunna ges utan
behovsprövning blir verklighet. Likaså ser förvaltningen en risk för
ökad rättsosäkerhet för den enskilde om privata utförare ges
möjlighet att påverka vilka de tar emot genom att hjälpa den
enskilde att bedöma om det är rätt insats för personen ifråga.
Utredningen har inte tagit hänsyn till att kommunerna har
begränsade resurser och att förslaget riskerar att leda till att
kommuner inför tak för insatser som erbjuds till olika individer. Inte
heller har utredningen tagit hänsyn till att likställigheten mellan
kommuner och medborgare kommer att försvagas.
Istället för att föreslå en avskaffad behovsprövning för exempelvis
korttidsboenden, skyddat boende för våldsutsatta, HVB och
avhopparprogram borde den fortsatta lagstiftningsprocessen
fokusera på förslag som bidrar till ökad måluppfyllelse avseende
lagstiftarens intention för att säkerställa att de med stora behov ska
få dessa tillgodosedda.
Vi hade förhoppningar om att utredningen skulle föreslå en
särlagstiftning för äldreomsorg för att höja ambitionerna och stärka
äldreomsorgens förutsättningar. En särskild rättighetsbaserad
äldreomsorgslagstiftning, som tillförsäkrar äldre rätten till goda
levnadsvillkor, inflytande över sin egen situation och garanterar en
god vård och omsorg möjliggör för en äldreomsorg som ger ett liv i
delaktighet och att äldre kan delta i samhällslivet på samma grund
som andra. Men istället antar den föreslagna nya socialtjänstlagen
formen av en ramlag med större handlingsfrihet för kommunerna
och mindre detaljreglering. Det blir då än mer viktigt att värna
behovsprincipen, då resurser ska prioriteras till dem som är i störst
behov.
En tydlig lag med krav på stat, regioner och kommuner som anger
inriktning och ambitioner för att garantera den enskilde rätt till
individanpassad vård och omsorg samt stöd och service behövs. Det
nuvarande begreppet ”skälig levnadsnivå” har urvattnats mer och
mer vartefter pengarna till välfärden inte räckt till och vi ser inte att
den föreslagna ändringen till ”skäliga levnadsförhållanden” kommer
att göra någon skillnad för den enskilde. Därför önskar vi att ”goda
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levnadsvillkor” istället ska användas.
Slutligen vill vi lyfta att det är bra att en ny socialtjänstlag får
förtydligat barnrättsperspektiv. Flera av förslagen som syftar till att
tillgodose barns rättigheter är bra. Vi vill särskilt lyfta förslaget att
om förlänga tiden för socialnämndens uppföljning för barns
situation. Det gäller dels när en utredning som gäller barns behov av
stöd eller skydd avslutas utan beslut om insats, dels efter det att en
placering i ett familjehem eller hem för vård eller boende har
upphört. Det är bra att dagens bestämmelser om att uppföljningarna
ska avslutas inom två månader förlängs till sex månader. På så sätt
förstärks stöd och skydd av barn i vårt samhälle.
Särskilt uttalande 1
Ahmed Sharaf Abdi m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
Socialtjänstlagen är en av de hörnstenarna i den svenska välfärden
som nu står inför en stor förändring. Det är länge sedan lagen sågs
över så det kan vara tid för en uppdatering. Vi är försiktigt positiva
till huvuddelen av de förändringar som föreslås men tycker att det
är negativt att man inte sett över ekonomiskt bistånd. Dessutom är
det negativt för utredningen att det redan innan den startade fanns
riktlinjer som bakband den då den inte fick föra fram förslag som
kan bidra till kostnadsökningar. Det anser vi försvagar utredningen.
Vi hoppas att den nya socialtjänstlagen kommer tillrätta med de
problem vi som parti under flera år sett att socialtjänsten brottas
med. Såsom detaljstyrning/ekonomistyrning, NPM,
underfinansieringen, privatiseringen av myndighetsutövning och
utförande av insatser istället för frigörande och förebyggande
arbete. Vi hoppas att den nya lagen tar avstamp i personalens
perspektiv och de frågor som fackförbunden lyft fram och att
klienten sätts i centrum.
Det finns fördelar med förslaget om slopade utredningskrav för
många insatser, eftersom det sänker tröskeln för att söka sig till
socialtjänsten. Förhoppningsvis leder slopade utredningskrav också
till en minskad detaljstyrning.
Vi ställer oss dock frågande varför vissa insatser som kan vara
extremt kostsamma likt en HVB-placering ska kunna föreslås utan
en utredning, samtidigt som det fortfarande kommer krävas en
utredning om en person vill ansöka om exempelvis pengar till
julklappar som ligger utanför socialbidragsnorm.
Utredningens uttalade ambition är att stärka professionen men där
professionens utredningar verkligen kan utgöra en viktig grund,
exempelvis en HVB placering så vill utredningen slopa kravet.
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Detta anser vi ger dubbla signaler. Att extremt dyra placeringar nu
ska kunna göras utan utredning till förmån för de privata företag
som driver många av dessa hem, kommer också gå ut över
kommunens ekonomi och i utredningen finns inget som
kompenserar för detta.
Kommunerna ges nu en möjlighet att styra utbudet utifrån
kostnadsmässiga ramar viket leder till en ojämlikhet mellan
kommuner och går ut över de medborgare som väljer att inte ta
kontakt med en socialsekreterare. Detta kan leda till att endast
resursstarka personer nyttjar socialtjänsten och de som inte är lika
resursstarka blir utan insatser. Vi anser att det alla medborgare
måste ha rätt till alla delar av det stöd som socialtjänstlagen utgör,
så inte kommuner av kostnadsskäl skär bort delar av sina
kostsamma stöd och då tvingar bort kostsamma grupper.
Vi hoppas att andemeningen med utredningen blir att socionomer
kan fokuserar på att skapa förutsättningar för att ägna sig mer åt
förebyggande socialt arbete och mindre åt myndighetsutövning.
Men då måste det fortsättningsvis också ges ekonomiska
förutsättningar både från stat och kommun för att den nya lagen ska
bli en ambitionshöjning.
I utredningens uppdrag har det ingått att lämna förslag som
underlättar samverkan mellan kommuner enligt utredningen så
framgår det redan av lagen vilket har lett till att det inte har utretts.
Det tycker vi är synd då en rekommendation från utredningen hade
varit värdefull då vi upplever att samordnare inom socialtjänstens
områden har visat sig ge bra output.
Positivt med ett förtydligat barnrättsperspektivet genom att
definiera begreppet ”barnets bästa” och bra att reglera att barn ska
ha rätt till information, och att man måste förvissa sig om att barnet
har förstått den information de får. Tidsramen för uppföljning av ett
barns situation förlängs också från två till sex månader vilket vi ser
som positivt. Tyvärr finns ingen som helst ambitionshöjning för alla
de barn som lever med försörjningsstöd, ett stöd som knappt höjts
under de senaste åren.
Barnombud ska nu utredas vidare istället hade hellre sett att det
genomförs direkt i alla kommuner. Många kommuner i landet har
redan barnombud och ombuden är väldigt viktiga framförallt för att
slå vakt om placerade barns rättigheter.
Det är bra att brukarnas möjlighet att ha inflytande över och
påverka socialtjänstens arbete ökar och att det blir ett reglerat
bemötandet mellan socialtjänst och klient i den nya lagen.
Vi behöver verkligen stärka professionens ställning och hoppas att
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den nya lagen ska bli ett steg i den riktningen även om vi anser att
utredningen inte nått hela vägen fram.
Särskilt uttalande 2
Janina Fond (SD) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande:
Vi ser mycket positivt på lagförslagets avsnitt avseende att
Socialnämnden ska erbjuda brottsofferstöd i syfte att stödja och
hjälpa personer som utsatts för brott och dennes anhöriga. Att
hedersbrott och våld i nära relationer lyfts fram särskilt är värdefullt
då dessa brott ska tas på stort allvar och utsatta ska ges stöd och
förutsättningar att förändra sin situation.
Vi ställer oss något frågande till att inkomster till hemmavarande
skolbarn över 21 år ska kunna beaktas vid bedömning av rätten till
ekonomiskt bistånd. På grund av rådande bostadsbrist i Stockholm
är det många ungdomar som inte har möjlighet att flytta hemifrån.
Vi ser här en risk i att dessa ungdomar kan komma att behöva
försörja föräldrar som är i behov av ekonomiskt bistånd, vilket
skapar en ännu större tröskel mellan dessa ungdomar och
bostadsmarknaden.
Det är positivt att Socialnämnden ska kunna begära att den som
erhåller försörjningsstöd ska delta i av nämnden anvisad praktik
eller annan kompetenshöjande verksamhet, men det är tveksamt
varför detta endast ska kunna begäras under en begränsad
tidsperiod.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/501-2 Tjänsteutlåtande Hållbar socialtjänst- SOU
202047 daterat 2020-10-26
 RK 2020/501-1 Följebrev Hållbar socialtjänst - En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47)
 RK 2020/501-1.2 Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag
(SOU 2020:47) Del 2
 RK 2020/501-1.3 Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag
(SOU 2020:47) Del 1
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§ 22
Revidering av riktlinjer för handläggning inom
socialtjänstens äldreomsorg
Svar på remiss ifrån kommunstyrelsen
RK 2020/532

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat förslag om reviderade riktlinjer för
handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg. Det nya förslaget
innehåller både redaktionella ändringar i form av uppdatering och
kompletteringar samt en viss språklig uppdatering. Nya avsnitt i
riktlinjerna är bland annat tryggt mottagande, välfärdsteknik och
barnperspektivet. Avsnitt som dessutom innebär nya förutsättningar
handlar bland annat om tidsbegränsning av beslut och anställning av
anhörig.
Förvaltningen är positiv till den översyn och uppdatering som
genomförts. Förvaltningen ser förslaget som strukturerat och väl
formulerat. Särskilt uppskattas att dokumentet följer flödet av ett
ärendes handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg vilket
underlättar det praktiska handhavandet i det dagliga arbetet för vilka
det är avsett att användas. Förvaltningen önskar dock vissa
kompletteringar eller förtydliganden i avsnitten förebyggande
arbete, välfärdsteknik och ledsagning.
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
Ahmed Sharaf Abdi m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
Stadens riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens
äldreomsorg är utformade för att utgöra ett stöd för
biståndshandläggare som fattar myndighetsbeslut inom
socialtjänsten äldreomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453).
Värdegrunden för Socialtjänstens omsorg formuleras i SoL 5
kapitlet 4 §, “Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att
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äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”.
Begreppet ”Värdighet” används i lagen i betydelsen att en person
även vid hög ålder har rätt att leva sitt liv utifrån sin identitet och
personlighet och innebär att hon eller han bör få stöd i att behålla
sina intressen och vanor, men även i vissa fall att bryta ett mönster
av vanor. ”Välbefinnande” däremot tar sikte på den subjektivt
upplevda känslan av välbefinnande och upplevelsen av den egna
livssituationen. I SoL 4 kap. 1 § behandlas den enskildes rätt till
bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt ”den
enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå”.
Enligt staden riktlinjer innebär ”skälig levnadsnivå” en
nivåbestämning och ger uttryck för vilken form av insats, vård och
stödformer som kan komma i fråga och kan innebära olika saker för
olika individer vid olika tidpunkter och förhållanden. Den enskildes
individuella behov är avgörande för rätten till en insats ”. Vi
instämmer i att en reglerad värdegrund i arbetet med äldre personer
kan bidra till insikt och respekt för självbestämmande, integritet,
trygghet och värdighet och ska tillämpas på ett sätt som bidrar till
livskvalitet för äldre. I SoL bidrar lagtextens formulering ”skälig
levnadsnivå” genom koppling till bistånd för såväl försörjning som
levnadsnivån till tolkningssvårigheter angående vilka insatser som
enskilda personer kan behöva för att nå upp till ”skälig” levnadsnivå
för sin livsföring.
I 5 kap. 5 § SoL brukas ordet ”god” beträffande bostäder
”Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder
och ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet
och annan lättåtkomlig service.” Vi anser att genom svårigheter
förhålla sig till begreppet ”skälig” kan den enskildes rättighet till
biståndet som regleras genom ”skälig levnadsnivå” leda till konflikt
med rättigheter enligt värdegrunden som dock måste vara
grundläggande för beslut och för medarbetare i arbetet i
äldreomsorgen. I stadens kvalitets-uppföljande arbete måste den
enskildes rättigheter och krav enligt lagtextens följas upp. Vi ser
positivt på att bland annat det förebyggande arbetet har fått större
plats i de nya riktlinjerna för biståndshandläggare. Dessvärre visar
verkligheten att det inte tillräckligt ofta är den äldres behov och
välbefinnande som styr handläggningen, utan budget. Detta leder
följaktligen till risken för olika bedömning i olika stadsdelar. I
Novus och fackförbundet akademikerförbundet SSR:s
personalundersökning av arbetssituationen för biståndshandläggare
från 2020 anser var sjätte att det är budget som helt styr
bedömningen av bistånd och nästan hälften har varit med om
påtryckningar från ledare i syfte att få dem att ändra bedömningen
till en mindre generös. Dessutom är det kopplat till den höga
arbetsbelastningen; de handläggare som rapporterar en för hög
arbetsbelastning anser i högre grad än andra att den är budget som
styr. Vi är långtifrån nöjda med dessa siffror och anser att det är ett
av alla symptom på hur lågt prioriterad äldreomsorgen är jämfört

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11/2020
Sida 47 (59)
2020-12-17

med andra politikområden.
Det är positivt att skäl som oro, ensamhet och otrygghet ska beaktas
i högre utsträckning i biståndsbedömningen och att äldre inte ska
behöva bo kvar i en otrygg miljö mot sin vilja. Rapporten ”En
beskrivning av äldreomsorgstagarna och omsorgens omfattning i
Stockholms stad 2019” (Stockholm SNAC 2019) visar dock att
betydelsen av högre åldrar, att bo ensam och besvär av
oro/otrygghet gav förhållandevis liten sannolikheten att för att få ett
beslut om vård- och omsorgsboende. Istället visar rapporten en
tydlig utveckling mot att fler bor kvar i hemmet med utökade
hemtjänsttimmar. Rapporten ger inte svar på om de äldre som
beskrivs med hög ålder, ensamboende och besvär av oro/otrygghet
blir hjälpta boendeanpassning. Vi anser att ledsagning till aktiviteter
är ett värdefullt alternativ för äldre som lever i isolering och
ensamhet. Även om redogörelse för utnyttjande av denna tjänst inte
hör hemma i riktlinjer efterlyser vi tjänstens utnyttjande och föreslår
att denna tjänst bör redovisas i årsrapporten/tertialrapporterna.
Vi välkomnar att riktlinjerna kompletteras med välfärdsteknik som
beviljas som bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och att det av
genomförandeplanen ska det framgå hur tekniken ska användas.
Gällande mat och måltider anser vi att med de risker för
undernäring som ökar med ökande ålder och minskande ork att
planera tillreda och inta regelbundna näringsrika måltider bör
observerad undernäring vara en faktor som vägs in vid
bedömningen till särskilt boende, såväl till servicehus som till vårdoch omsorgsboende och att hemtjänsten generellt beviljas tillräcklig
tid för assistans vid måltids-beredning. Vi anser även att under
rubriken “Hemvårdsbidrag”, bör förtydligande göras på vilket sätt
hemvårdsbidrag skiljer sig från anhörigstöd.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/532-4 Tjänsteutlåtande -Revidering av riktlinjer för
handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg daterat
2020-11-22
 RK 2020/532-1.1 Bilaga - Riktlinjer för handläggning inom
socialtjänstens äldreomsorg
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§ 23
Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms
stad 2021 - 2024
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2020/533

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
I linje med utbildningsförvaltningens intention ställer sig
förvaltningen positiv till att förskolans del av planen har utvecklats
och getts ett större utrymme samt att Stockholms stadsbiblioteks
ansvar i arbetet med förskolan har förtydligats.
Förvaltningens enda synpunkt rör formuleringen rektor ansvarar för
att alla förskolor har särskilt ansvariga pedagoger som samarbetar
med stadsbiblioteket och tillsammans med kollegorna driver arbete
kring läsning, litteratur och berättande. Stadens kommunala
förskolor skiljer sig åt i storlek och i Rinkeby-Kista finns både
mindre förskolor med två avdelningar och större förskolor med upp
till sju avdelningar. Förvaltningen anser därför att det bör
omformuleras till att rektor ansvarar för att alla enheter har särskilt
ansvariga pedagoger. På så sätt får varje rektor möjlighet att inom
den egna enheten fördela ansvaret på ett sätt som säkerställer att alla
enhetens förskolor deltar i samarbete med stadsbiblioteket och
bedriver ett aktivt arbete med läsning, litteratur och berättande.
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 1
Elvir Kazinic m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande:
Läsande går hand i hand med lärande och stadens uppdaterade plan
för skolbibliotek är något som är i grunden mycket positivitet. Det
finns i förslaget och arbetet som lagts ned bakom förslaget mycket
som är bra. Att alla stadens skolor och förskolor får tillgång till den
kompetens som finns inom stadens bibliotek är en nyckel för att
detta ska bli lyckat. Att alla skolformer lyfts fram i förslag från
förskola till gymnasieskola visar på ambitionsnivå samt att barns
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rättigheter enligt barnkonventionen tas på allvar. Vi hoppas att
planen ska göra så att alla barn verkligen får en kontakt med
biblioteken och böckerna genom skolans värld.
Det som inte beskrivs i underlaget är vad som sker med de skolor
och förskolor som av tidsbrist eller ointresse väljer att inte erbjuda
sina barn böcker eller etablerar kontakt med bibliotekens värld. Då
planen förutsätter att det skall finnas exempelvis skolbibliotek med
fackutbildad personal inom grund och gymnasieskolan? I planen så
finns endast uppdrag för utbildningsförvaltningen att verka för att
andelen bibliotek skall öka, om ett skolbibliotek har tillskapats
under de kommande fyra åren har man då nått upp till målet? Här
borde planen vara betydligt mer ambitiös.
Av 2 kap. 36 § skollagen följer det att eleverna i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen
gäller såväl offentliga som fristående skolor, men trots detta finns
det skolor, främst fristående, som fortfarande inte har skolbibliotek
som en integrerad del av skolan utan hänvisar till närmaste
folkbibliotek.
Vi anser att skolbiblioteket ska vara en integrerad del av skolan och
att alla skolor ska ha skolbibliotek med utbildad personal. Något
som också lyfts fram i planen.
Skolbiblioteken ska ge eleverna tillgång till ett rikt utbud av medier,
till såväl skön- som facklitteratur. Ett bibliotek där välutbildad
bibliotekspersonal samarbetar med den pedagogiska personalen kan
locka fram och tillfredsställa barnens och ungdomarnas läslust,
nyfikenhet och forskarintresse samt även hjälpa dem att orientera
sig bland nya medier och i flödet av information på nätet.
Forskningen visar att detta arbetssätt höjer elevernas studieresultat.
De bemannade skolbiblioteken har blivit färre visar statistik från
Kungliga biblioteket. Bara 37 procent av de svenska eleverna har
idag tillgång till bemannat skolbibliotek. Tillgången till
skolbibliotek är lagstadgad men inte att de behöver vara
bemannade. Samtidigt läser barn mindre idag. Läsningen och
upptäckandet av litteraturen avgörande för varje barns läsförståelse,
skrivande och kritiska tänkande. Skolbibliotekarier har en
nyckelroll att fylla när det kommer till att öppna dörrar till litteratur
och media. Vi menar att det är viktigt att barn och unga får möta
kunnig personal på sina skolbibliotek.
En välformulerad skolbiblioteksplan kan bara sättas i praktik av
bibliotekarier, lärare och pedagoger i skolan. För att öka läsning
bland barn och unga måste också mer resurser skjutas till skolan,
det räcker inte med planer och strategier.
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Sen är det viktigt att lyfta frågan om kommunala och fristående
skolor när denna plan skall etableras då det för staden är lättare att
påverka de kommunala skolorna. Vad säger att de fristående
skolorna kommer att göra plats för skolbibliotek i sina lokaler samt
anställa fackutbildad personal då det går ut över vinsten.
Särskilt uttalande 2
Ahmed Sharaf Abdi m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
Läsande går hand i hand med lärande och stadens uppdaterade plan
för skolbibliotek är något som är i grunden mycket positivitet. Det
finns i förslaget och arbetet som lagts ned bakom förslaget mycket
som är bra. Att alla stadens skolor och förskolor får tillgång till den
kompetens som finns inom stadens bibliotek är en nyckel för att
detta ska bli lyckat. Att alla skolformer lyfts fram i förslag från
förskola till gymnasieskola visar på ambitionsnivå samt att barns
rättigheter enligt barnkonventionen tas på allvar. Vi hoppas att
planen ska göra så att alla barn verkligen får en kontakt med
biblioteken och böckerna genom skolans värld.
Det som inte beskrivs i underlaget är vad som sker med de skolor
och förskolor som väljer av tidsbrist eller ointresse att inte erbjuda
sina barn böcker eller etablerar kontakt med bibliotekens värld. Då
planen förutsätter att det skall finnas exempelvis skolbibliotek med
fackutbildad personal inom grund- och gymnasieskolan? I planen så
finns endast uppdrag för utbildningsförvaltningen att verka för att
andelen bibliotek skall öka, om ett skolbibliotek har tillskapats
under de kommande fyra åren har man då nått upp till målet?
Av 2 kap. 36 § skollagen följer det att eleverna i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen
gäller såväl offentliga som fristående skolor, men trots detta finns
det skolor, främst fristående, som fortfarande inte har skolbibliotek
som en integrerad del av skolan utan hänvisar till närmaste
folkbibliotek.
Vi anser att skolbiblioteket ska vara en integrerad del av skolan och
att alla skolor ska ha skolbibliotek med utbildad personal något som
också lyfts fram i planen.
Skolbiblioteken ska ge eleverna tillgång till ett rikt utbud av medier,
till såväl skön- som facklitteratur. Ett bibliotek där välutbildad
bibliotekspersonal samarbetar med den pedagogiska personalen kan
locka fram och tillfredsställa barnens och ungdomarnas läslust,
nyfikenhet och forskarintresse samt även hjälpa dem att orientera
sig bland nya medier och i flödet av information på nätet.
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Forskningen visar att detta arbetssätt höjer elevernas studieresultat.
De bemannade skolbiblioteken har blivit färre visar statistik från
Kungliga biblioteket. Bara 37 procent av de svenska eleverna har
idag tillgång till bemannat skolbibliotek. Tillgången till
skolbibliotek är lagstadgad men inte att de behöver vara
bemannade. Samtidigt läser barn mindre idag. Läsningen och
upptäckandet av litteraturen avgörande för varje barns läsförståelse,
skrivande och kritiska tänkande. Skolbibliotekarier har en
nyckelroll att fylla när det kommer till att öppna dörrar till litteratur
och media. Vi menar att det är viktigt att barn och unga får möta
kunnig personal på sina skolbibliotek.
Sen är det viktigt att lyfta frågan om kommunala och fristående
skolor när denna plan skall etableras då det för staden är lättare att
påverka de kommunala skolorna. Vad säger att de fristående
skolorna kommer att göra plats för skolbibliotek i sina lokaler samt
anställa fackutbildad personal då det går ut över vinsten.
Särskilt uttalande 3
Janina Fond (SD) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande:
Litteratur är en stor del i barn och ungas lärande och
språkutveckling. Stockholms bibliotek ska därför vara en lugn och
trygg plats med goda möjligheter till kunskapsinhämtning och
finnas tillgängliga för alla stockholmare.
Vi tycker att många målsättningar i skolbiblioteksplanen är bra och
ställer oss i stort positiva till förslaget. Vi ser dock hur kunskaperna
i svenska språket blir allt sämre och ställer oss därför frågande till
att staden ska ”tillgodose och främja flerspråkiga elevers behov av
läsning på modersmålet”, när målet i första hand bör vara att alla
barn och unga lär sig god svenska.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/533-2 Tjänsteutlåtande - Skolbiblioteksplan för
skolor och förskolor i Stockholms stad 2021-2024 daterat
2020-11-25
 RK 2020/533-1.3 Bilaga 1 - Skolbiblioteksplan 2021-2024
 RK 2020/533-1 Remissbrev
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§ 24
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 3, 2020
RK 2020/546

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis
rapportera gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten gäller även att rapportera
avbrott i verkställigheten och återanmäla tidigare anmälda ärenden
fram till dess att besluten är verkställda. Rapportering sker till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapportering sker även
till äldrenämnden, socialnämnden och stadens revisorer. Detta
ärende avser kvartal 3, 2020.
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 2020/546-1 Tjänsteutlåtande- Anmälan till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS- kvartal 3, daterat 2020-11-10
 356798 Bilaga 1 Kvartal 3-2020 Äldreomsorg.docx K
 356797 Bilaga 2 Kvartal 3-2020 Funktionsnedsättning.docx
K
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§ 25
Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter
Inga skrivelser hade inkommit.
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§ 26
Postlista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna
Ärendet
Anmälan av postlista från och med den 10 november 2020 till och
med den 3 december 2020.
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§ 27
Uppdragslista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Stadsdelsnämndens uppdragslista till förvaltningen från den 17
december 2020.
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§ 28
Konferenser och utbildning
Inga inkomna inbjudningar fanns att anmäla.
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§ 29
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Ärende och datum
Beslut att
stadsdelsnämndens
sammanträde hålls
inom stängda dörrar
RK 2020/604
2020-12-02
Kontorsremiss om
markupplåtelse
Dnr: RK 2020/570
2020-11-25
Kontorsremiss om
markupplåtelse
Dnr: RK 2020/581
2020-11-27
Kontorsremiss om
markupplåtelse
Dnr: RK 2020/586
2020-12-02
Begäran om att ta del
av uppgifter
RK 2020/592
2020-12-01
Gemensam
upphandling –
Avhopparverksamhet
Dnr: RK 2020/601
2020-12-01

Beslut

Delegat
Stadsdelsnämndens
ordförande

Avdelningschef

Avdelningschef

Avdelningschef

Avslag

Avdelningschef

Stadsdelsdirektör
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§ 30
Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade
inom stadsdelsförvaltningen.
1. Protokoll från krisledningsnämnden – Sammanträde den 20
november 2020
Inkom 2020-11-24
2. Rapport från socialnämnden – Kartläggning inom
socialpsykiatrin 2020
Inkom 2020-11-26
3. Beslut från socialnämnden – Samsjuklighet och boendestöd
inom socialpsykiatrin och vuxen/missbruk
Inkom 2020-11-26
4. Utredning från socialnämnden – Utredning av införande av
en stadsövergripande uppföljning av socialtjänstens insatser
Inkom 2020-11-26
5. Protokoll från krisledningsnämnden 2020-11-27
Inkom 2020-11-30
6. Protokoll från krisledningsnämnden 2020-12-02
Inkom 2020-12-02
7. Förvaltningsgrupp, protokoll 2020-12-10
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§ 31
Avtackning av ordföranden i stadsdelsnämnden
Förvaltningen och nämnden tackade stadsdelsnämndens
ordföranden Benjamin Dousa (M) för sin tid i nämnden.

