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§1
Val av justerare och godkännande av dagordning
Beslut
Ole-Jörgen Persson (M) och Elvir Kazinic (S) utsågs att justera
dagens protokoll. Justeringen äger rum den 22 april 2021.
Paragraferna 8, 22, 32 justerades omedelbart den 15 april 2021.
Dagordningen godkändes.
Dagordningen godkändes med ändringen att § 46-47 behandlades
efter ärende 18.
Nämnden ajournerades mellan klockan 17:40-18:10. Sammanträdet
återupptogs klockan 18:15.
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§2
Anmälan av föregående protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde
den 4 mars 2021 justerats den 11 mars 2021.
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§3
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/175
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§4
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/176
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§5
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/153
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§6
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/154

Protokoll nr 4/2021
Sida 8 (72)
2021-04-15

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§7
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/155
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§8
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/171
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§9
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/21
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§ 10
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/24
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§ 11
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/73
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§ 12
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/67
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§ 13
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/465
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§ 14
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/466
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§ 15
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av delegationsbeslut gällande avslutande av Lex
Sarah utredning.
RK 2020/479
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§ 16
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2021/156
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§ 17
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2021/203
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§ 18
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2021/218
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§ 19
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 9 mars 2021,
den 10 mars 2021, den 24 mars 2021 och den 7 april 2021.
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§ 20
Förvaltningens och nämndens information och frågor
Rinkeby-Kistas kultursekreterare Ulrika Eriksson-Nilsfors inledde
förvaltningens och nämndens information och frågor med
en presentation om arbetet med jubileumsfirandet av Rinkeby och
vilka aktiviteter som är planerade under året.
Stadsdelsdirektören Susanne Leinsköld informerade att Kista
mässan och Bredbyskolans idrottshall kommer att öppnas för
vaccinering under vecka 16. För bokning av vaccination så är det
appen alltid öppet som ska användas eller via vårdguiden. Aktuell
information finns alltid på vårdguidens webbplats
https://www.1177.se/ Från och med måndag den 19 april kan
allmänheten även ringa till sin vårdcentral för att boka tid.
Stadsdelsdirektören och stadsdelsnämndens ordförande har bjudit in
vårdcentraler i området till möten för att ta reda på vad som gäller,
och hur förvaltningen kan nå ut mer till allmänheten, då antalet
vaccinerade i området är lägre än övriga i Stockholms stad.
Ledamoten Veronica Stiernborg (V) frågade om de anställda inom
äldreomsorgen har blivit vaccinerade.
Stadsdelsdirektören svarade att de som vill bli vaccinerade har blivit
vaccinerade.
Ledamoten Elisabeth Hellström (M) frågade om det är många som
inte vill bli vaccinerade inom skola och äldreomsorg.
Avdelningschefen för äldre, funktionsnedsättning och
socialpsykiatri Ingrid Brännström svarade att de allra flesta som har
blivit erbjudna att få vaccinera sig har vaccinerats sig, och det gäller
även för de boende inom vård och omsorgsboendet.
Stadsdelsdirektören berättade att feriearbetande ungdomar har under
påsklovet haft diskussioner om utvecklingen av framtidens hus
verksamhet ska se ut.
Förvaltningen är ansvarig för platssamverkan där arbetet har satts
igång i Rinkeby och Kista, men nu kommer fokus att ligga på
Akalla och Husby.
Fortsatt samordnad insats pågår gällande den olovliga försäljningen
på Basargången i Rinkeby tillsammans med ordningsvakter och
polis. Helginsatser är också inplanerade framöver.
Förvaltningen hade tillsammans med Stockholm business region en
företagsdialog den 19 mars.
Familjehuset vann i höstas en kvalitéutmärkelse och deltog med
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anledning av utmärkelsen den 15 april på stadens kvalitetsforum.
Stadsdelsdirektören berättade att förvaltningen är väldigt stolt över
utmärkelsen.
Övriga frågor
Ledamoten Veronica Stiernborg (V) frågade om hur arbetet med att
byta ut det digitala mötesverktyget Skype går?
Ordförande svarade att det kommer tas upp ett ärende till nämnden
gällande ett medborgarförslag om just detta, och att förvaltningen
kan lämna besked i frågan då när det ärendet behandlas.
Stadsdelsdirektören svarade att förvaltningen följer frågan och
väntar på besked om vad som är tillåtet och så vidare.
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§ 21
Ekonomisk månadsrapport - Februari 2021
RK 2021/198

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i budget för år 2021 anvisat Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd 1 662,6 mnkr netto. Utöver kostnadsramen om 1
701,1 mnkr och intäktskrav om 38,5 mnkr budgeterades
omslutningsförändringar om 93,3 mnkr. Investeringsbudgeten för
2021 är 13,9 mnkr, varav1,8 mnkr är till maskiner och inventarier
och 12,1 mnkr till stadsmiljöverksamhet.
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.
Djupare analyser och mer utförliga kommentarer skrivs fram i
samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse.
För detaljerad information om respektive verksamhet se
tjänsteutlåtandets bilaga.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 RK 2021/198-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-25 Ekonomisk månadsrapport februari 2021
 RK 2021/198-1 Bilaga - Förvaltningens ekonomiska
månadsrapport februari 2021
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§ 22
Underlag till budget 2022 med inriktning för 2023 och
2024 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
RK 2021/149

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag för budget 2022 med
planför 2023 och 2024 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar förslaget till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa
slutlig överenskommelse om 4 500 000 kronor för
avveckling av socialpsykiatrins lokaler och bostäder i
fastigheten Sveaborg enligt avsnitt 4.4.3 i detta
tjänsteutlåtande.
4. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska stadens budget innehålla en plan för
ekonomin för en period om tre år. Den plan som nu är aktuell att ta
ställning till omfattar åren 2022 - 2024. Stadens nämnder ska
beskriva och analysera de kommande årens utveckling och
konsekvenserna för staden. Nämnderna ska under respektive
inriktningsmål ange strategiska satsningar kopplade till
inriktningsmålen under treårsperioden.
Förvaltningen strävar efter att fånga strategiskt viktiga frågor som
berör kärnverksamheten med fokus på de frågor och faktorer som
har störst påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomiunder
perioden, utifrån förändringar i omvärlden och i den egna
verksamheten.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (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:
Även detta år sätter covid-19 prägeln på den fortsatta verksamheten
och utvecklingen i Rinkeby-Kista. Erfarenheten från 2020 och
covid-19 har framför allt påverkat äldreomsorgen, förskolan och

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2021
Sida 26 (72)
2021-04-15

barn och ungas fritidsverksamhet.
Åldersstrukturen i Rinkeby-Kista förändras i och med att det gått
allt längre tid sedan de olika stadsdelarna byggdes. I Rinkeby,
Akalla och Husby ökar andelen äldre medan Kista också fortsatt ha
en stor del nyinflyttade och sannolikt yngre.
En brist i åldersredovisningen anser vi vara att alla över 65 år utgör
en grupp. Denna borde delas i två med en grupp på t.ex. 65-79 år
och en på 80 och äldre. Behoven av samhällsservice skiljer sig
mycket mellan en person som är 65 år och en som är 85 eller äldre.
Den åldrande befolkningen innebär att behov av boende och
hemhjälp kommer att öka. Som framhålls i tjänsteutlåtandet är det
viktigt att personer med olika kulturell bakgrund har tillgång till
adekvat hjälp. Behovet av förutsättningar för fritidsaktiviteter
gymnastik för dessa grupper behöver säkerställas.
Beträffande stöd och service till personer med funktionsnedsättning
framför förvaltningen en ängslan att kostnaderna för turbundna
resor ska öka. För att möta detta framförs att valfriheten inom LSS
skulle behöva övervägas. Detta är första gången med nuvarande
majoritet som vi möts av synpunkten att valfriheten ska begränsas.
Och då gäller det en av samhällets svagare grupper! Vi
socialdemokrater instämmer självklart inte i ett sådant förslag.
Ett annat område som måste prioriteras är förskolorna. Det gäller
speciellt att på olika sätt uppmuntra föräldrar att skriva in barnen
som en inledning inför den framtida skolgången. Härigenom får
barnen språkträning och förbättrar sina svenskkunskaper när
familjen talar ett annat språk. Härigenom ökar förutsättningarna att
nå bra skolresultat som underlättar fortsatt skolgång och möjliggör
ett bredare yrkesval.
Rinkeby-Kista är och kommer fortsatt att vara en stadsdel med stor
trångboddhet. Det medför att behovet av bra och varierad
fritidsverksamhet för barn och ungdomar är särskilt stort.
Välkomnande lokaler som möjliggör olika typer av aktivitet är då
en förutsättning för att ungdomarna ska söka sig dit. Möjlighet till
olika former av idrott är också viktiga.
Många ungdomar i Rinkeby-Kista slutar skolan utan att ha avslutat
grundskolan eller gymnasiet. Därav finns också många unga som
varken studerar eller arbetar. För att de ska få en ny chans att
komma ut i arbetslivet måste stadsdelen och stadens övriga
förvaltningar ha tillräckliga resurser för att erbjuda kompletterande
aktiviteter.
Trångboddheten innebär också att vuxna söker sig ut för att umgås
med vänner och bekants. Trycket på utomhusmiljöerna blir då stort.
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För att svara mot detta måste det finnas tillräckliga resurser för at
klara skötsel och underhåll av parker och torgytor.
Det gångna året har visat på betydelsen av att samarbeta med
civilsamhället, bl.a. för att nå ut till medborgarna. Därför anser vi
det viktigt att det även fortsättningsvis finns ekonomiska
förutsättningar att stödja föreningslivet och andra aktörer. Det måste
finnas ekonomiskt utrymme till föreningsstöd samt samverkan
genom IOPer.
Särskilt uttalande 2
Veronica Stiernborg m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
Av underlaget för budget de närmsta åren blir det tydligt att
majoriteten inte tar ansvar för den ansträngning som ett år av
pandemin varit för stadsdelarnas verksamheter. Vi ser inte att
budgetförutsättningarna möter de utmaningar som ligger framför
oss för att komma tillrätta med den ökning av arbetslöshet och ökat
behov av ekonomiskt bistånd som delvis kommit som en följd av
det. Flera verksamhetsområden har inte fått tillräckliga medel för att
möta löneökningar och övrig kostnadsutveckling – den
skattesänkning på 16 öre som majoriteten genomfört har ansetts
vara viktigare än välfärden kärnverksamheter. Den brist på
finansiering av välfärden kommer fortsätta att urholka kvaliteten
samtidigt som vi lärt oss vad en bristande välfärd kan kosta när den
verkligen behövs.
Vi menar att det inte är möjligt att göra de satsningar på
verksamheterna som skulle krävas för att återställa och omstarta
efter pandemin. Stora nedskärningar drabbar inte bara brukare utan
givetvis även stadens medarbetare. Vi ställer oss frågande till hur
majoriteten ska värna om medarbetarnas delaktighet och hälsa i
samband med att många personalgrupper ska minskas.
Nu när vi fortfarande står mitt upp i krisen ska all kraft självklart
läggas på att begränsa smittspridningen och skydda våra äldre och
andra riskgrupper. När den akuta krisen har avklingat krävs dock en
genomgripande analys av hur staden har hanterat krisen och hur de
strukturella förutsättningarna för stadens verksamheter har påverkat
möjligheterna att klara de allvarliga påfrestningar som pandemin
har medfört. Av det vi hittills har sett behöver analysen inkludera
segregationen, bostadspolitiken, personalpolitiken och inte minst
stadens rådighet över välfärdsverksamheter som finansieras med
kommunala resurser.
Näringsliv
Vi ser att vi måste ha fler dialoger med de privata och kommunala
bostadsbolag som hyr ut lokaler till företagarna. När lokalerna är
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nyrenoverade blir det stora utmaningar för småföretagare att kunna
betala höga månadshyror som är högre än i staden. Inte minst när
flera caféer och restauranger har Kista Foodcourt som konkurrent.
Det går att starta fler samarbeten med organisationer och NGO:s för
att få in fler kvinnor i arbetslivet. Yalla i Rinkeby är ett exempel
förvaltningen skulle kunna ha som samarbetspartner för att nå ut till
vår prioriterade målgrupp som är kvinnor med utomeuropeisk
bakgrund och som är utanför arbetsmarknaden.
Trygghet
I Stockholms stad ska trygghet inte vara ett privilegium för några få,
utan en rättighet för alla, oavsett var du bor. För att förebygga mot
gängkriminaliteten behövs det satsningar på en stärkt socialtjänst,
en utbyggd avhopparverksamhet och en meningsfull fritid för barn
och unga. Och att fortsätta arbetet med att förhindra hedersrelaterat
våld och förtryck.
Vi ser att den privatiserade ordningsmakten får allt större utrymme
på våra gator och torg, där majoriteten av de som anställs är män
och endast ökar den manliga närvaron i våra centrum. Vi har kunnat
följa med i media om vad konsekvenserna blir gällande
ordningsvakters våld mot barn och unga, där vi vill påpeka vikten
av en antirasistisk analys då våldet skett mot barn som rasifieras.
Folkets Husbys trygghetsundersökning från 2020 visar på att
stadsdelen står inför stora utmaningar gällande övervåld från
ordningsmakten, som påverkar våra barns sätt att röra på sig fritt i
sin egna stadsdel.
Vi vill ta tillbaka ungdomsvärdarna som gjorde stor nytta under
förra mandatperioden. Dessa har större förankring än väktare och
ordningsvakter. Vi satsar även på nattvandrarmammor i alla delar
av Rinkeby-Kista. För ökad trygghet ser vi större satsningar på
ungdomsvärdar, medborgarvärdar, fältassistenter och
nattvandrarmammor, istället för att våra budgetpengar går till
privata övervakningsbolag.
Feriejobbsgaranti kommer att införas. Att få sitt första jobb och att
komma in på arbetsmarknaden kommer att ge unga i stadsdelen
ökade möjligheter till att säkerhetsställa en trygg framtid, och bidrar
till självständighet för att kunna betala sina egna fritidsaktiviteter.
Bostadsbristen
Den blågröna majoritetens ombildningar och låga byggande av
allmännyttiga hyresrätter riskerar att ge stora konsekvenser för
stadsdelarnas möjlighet att tillgodose behovet av försöks- och
träningslägenheter. De allmännyttiga bostadsbolagen står för i
princip samtliga hyreskontrakt för försöks- och träningslägenheter.
Bostadssituationen påverkar flera av stadsdelens verksamheter
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negativt, den är både kostnadsdrivande och ökar otryggheten för
många kvinnor och barn som under lång tid hänvisas till kortsiktiga
boendelösningar. Det minskar handlingsutrymmet att skapa trygga
och säkra boenden för de kvinnor och barn som behöver lämna en
våldsutövande man. Under de kommande åren riskerar vi även att
regeringen inför marknadshyror, som kommer leda till att fler
behöver bostadsbidrag. Vänsterpartiet ser med oro på hur
marknadshyror kommer att påverka Rinkeby-Kistas befolkning och
ser att det är av stor vikt att majoriteten förbereder budget för ökade
bidrag kopplat till marknadshyror.
Inför höstens budget anser vi det är särskilt viktigt att prioritera
följande verksamheter.






Äldreomsorgen
Ungdomsverksamheterna
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri
Arbetsmarknadsåtgärder
Förskolan

Stadsdelsnämnden behöver vidare få mer av sin budget i fasta
anslag istället för att ha projektfinansiering. I underlaget framgår att
stor del av arbetet med föräldraskapsgrupper, hembesöksprogram
och annat individuellt förstärkt föräldrastöd är projektfinansierat
vilket medför utmaningar på längre sikt vad gäller
anställningsvillkor, prioriteringar och ett långsiktigt
utvecklingsarbete.
Viktigt att staden satsar resurser på kompetensförsörjning, det
framgår i underlaget att det finns stora behov av
kompetensförsörjning inom exempelvis hemtjänst, äldrevård,
socialtjänsten och förskola. Vi står inför stora pensionsavgångar
som måste mötas av nyrekryteringar och kompetensutveckling.
Tidigare rödgrönrosa majoritet avsatte 200 mnkr till en
kompetensutvecklingsfond, och över tiotusen medarbetare inom
framförallt välfärdsverksamheterna fick möjlighet till efterlängtad
och angelägen kompetensutveckling.
Arbete
Slutligen vill vi framhålla behovet av stadens stöd till
arbetssökande. Förvaltningen skriver att en förändrad statlig
arbetsmarknadspolitik i och med omstruktureringen av
arbetsförmedlingen kan innebära ett större kommunalt ansvar att
ordna insatser för vissa arbetssökande, vilket kan komma att leda
till ökade kostnader. Vi vill påpeka att detta i kombination med en
redan dämpad ekonomisk utveckling som nu har följts av många
varsel och många branscher som har det svårt till följd av coronapandemin är det viktigt att staden tar ett övergripande ansvar för
arbetsmarknadsfrågorna och att stadsdelarna får tillräckliga resurser
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för att möta ökningen av arbetssökande.
Det kommer att behövas kraftfulla åtgärder för att vi ska kunna ta
oss ur den arbetslöshetskris som vi just nu befinner oss i på grund
av coronapandemin. Många av dem som nu förlorat sitt arbete
kommer ha svårt att hitta ett liknande jobb framöver och behöver
stöd för att ställa om.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/149-7 Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-08
Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 för
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
 RK 2021/149-2 Bilaga 1. SDN01 Rinkeby-Kista 2022-2024
 RK 2021/149-3 Bilaga 2. Klimatinvesteringar Rinkeby-Kista
2021-2022
 RK 2021/149-4 Bilaga 3. Fokusområden näringslivspolicy
Rinkeby-Kista
 RK 2021/149-5 Bilaga 4. Miljö- och klimathandlingsplan
Rinkeby-Kista 2020-2023
 RK 2021/149-6 Bilaga 5. Överenskommelse om skadestånd
för att ersätta lokaler till godtagbart skick
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§ 23
Feriearbetesgaranti för ungdomarna
Svar på skrivelse från Veronica Stiernborg m.fl. (V)
RK 2021/62

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Veronica Stiernborg m.fl. (V) har inkommit med en skrivelse om
den minskade budgeten för feriejobb. Vänsterpartiet hade önskat en
sommarjobbsgaranti för ungdomarna och ställer bland annat frågan
om förvaltningen i år kan garantera att alla unga som söker
feriearbete erbjuds detta.
Nämnden har i verksamhetsplanen för 2021 angett ett mål om att
erbjuda 1100 ungdomar feriearbete. Förvaltningen har för avsikt att
uppnå målet och genomför en planering för detta. Särskilda
omständigheter i och med pågående pandemi gör att nya
feriearbeten bereds.
Tidigare års statliga resurstilldelningar avseende feriearbeten visar
att mycket förändras under sommarmånaderna och att det därför är
svårt att i detta nu bedöma hur året kommer att summeras.
Anpassningar utifrån covid-19 bör också beaktas i förväntningar
gällande resultat. För att få exakta svar på frågor som rör avslag
eller antal feriearbeten som erbjudits kommer detta att redovisas i
förvaltningens verksamhetsberättelse för år 2021, och i den
särskilda ferieredovisningen som sker under hösten.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Veronica Stiernborg m.fl. (V) och Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade
ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förslaget - se Reservationer nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Votering
Votering begärdes av Socialdemokraterna.
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Propositionsordning
Följande propositionsordning fastställdes: Den som vill bifalla
förvaltningens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till beslut röstar
nej.
Omröstningen utföll med sju jaröster och fem nejröster. Ja svarade:
Ole-Jörgen Persson (M), Aleks Sakala (M), Kerstin Thufvesson
(M), Elisabeth Hellström (M), ersättare Jenny Skagstedt (MP),
ersättare Mats Rydelius (M) och ersättare Anna-Karin Nilsson (SD).
Nej svarade: Elvir Kazinic (S), Kerstin Aggefors (S), Kyllikki
Iroegbu (S), Veronica Stiernborg (V) och Ahmed Sharaf Abdi (V).
Reservationer
Veronica Stiernborg m.fl. (V) och Elvir Kazinic m.fl. (S)
reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för gemensamt
förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Att
stadsdelsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen
att erbjuda feriejobb till alla ungdomar som uppfyller villkoren för
feriearbete
Vi tackar förvaltningen för svaret, men känner att det inte räcker. Vi
förstår att förvaltningen står inför en stor utmaning att kunna
erbjuda stadsdelens ungdomar feriearbeten när den grön-blå
majoriteten genomfört en budgetsänkning med 0,6 miljoner kr från
tidigare år på feriearbetsposten. Med de budgetar som våra partier
föreslagit hade det funnits erforderliga medel för detta.
I en tid då billiga politiska poänger görs genom att hävda att man
satsar på trygghet anser Vänsterpartiet att det är skamligt av den
grönblå majoriteten att inte prioritera feriearbeten. Ungdomar som
står utan jobb under sommarloven riskerar att hamna utanför och
dessutom få en tuff ekonomisk situation. Inte minst under loven då
man vill kunna åka in till stan och fika med vänner och annat som
kostar pengar.
Att Rinkeby-Kista dessutom redovisade 39 miljoner kronor i
överskott 2020, och samtidigt drar ner i budgetposten för feriearbete
kan medföra att förtroendet för politiken minskar, vilket vi skulle
förstå.
Många ungdomar, inte minst i vår stadsdel växer upp under tuffa
ekonomiska omständigheter. Covid-19 har dessutom inneburit att
fler unga växer upp utan föräldrar i arbete. Att i en tid som denna
inte erbjuda feriearbetsgaranti för stadsdelens unga visar på politisk
ovilja. Alla föräldrar kan inte köpa nya fotbollsskor till sina barn,
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eller ett SL-kort för den delen heller. Vi föreslår därför att nämnden
bifaller vårt förslag till beslut att alla unga i vår stadsdel ska ha
garanti för ett feriearbete.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/62-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-17 Feriearbetesgaranti för ungdomarna
 RK 2021/62-1 Bilaga - Feriearbetesgaranti för ungdomarna
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§ 24
Resurser och tjänster som erbjuds unga som varken
arbetar eller studerar
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
RK 2021/63

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) har i en skrivelse ställt frågor om
verksamheten studier och arbete som är inriktad på att stödja unga
vuxna som varken arbetar eller studerar. Skribenten undrar hur
resursdimensionering kommer se ut i framtiden då verksamheten
föreslås flyttas till ”Framtidens Hus”.
Inför uppstart av den nya verksamheten Framtidens Hus rekryterar
förvaltningen en heterogen arbetsgrupp med olika kompetenser som
ska bidra till ungas möjlighet att få nya färdigheter i kontakt med
verksamheten. Kunskap och erfarenhet inom arbetsmarknadsfrågor
är en av de kompetensprofiler som eftersöks i rekryteringsarbetet
till den nya verksamheten.
Förvaltningen har påbörjat arbetet med erfarenhetsöverföringen från
projektet studier och arbete (motsvarande tre heltidstjänster) till
Framtidens Hus, samt fortsätter samverkansarbetet med de aktörer
som hittills bidragit i det nämnda projektet.
Förvaltningen kommer vidare delta i det nya ESF projektet
”Utvecklat stöd för unga” inriktat mot 15-24 år där erfarenheterna
från studier och arbete kommer användas och där Framtidens Hus
kommer vara en viktig samarbetspart och förstärka
arbetsmarknadsstödet för målgruppen.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (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 svaret på vår skrivelse. Vi uppskattar att verksamheten får
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en permanent inriktning med fasta tjänster.
Av redovisningen i svaret framgår att arbetet för att stödja unga som
varken arbetar eller studerar kommer att ske inom ramen för olika
aktiviteter. Med anledning av detta önskar vi få en redovisning av
hur stora resurserna var tidigare och hur de kommer att se ut
framöver.
Vi önskar få veta vad som kommer att erbjudas ungdomar, vilka
personresurser som finns framöver, för vilken tid och vilken
finansieringskälla som används för respektive resurs.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/63-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-17 Resurser och tjänster som erbjuds unga som varken arbetar
eller studerar
 RK 2021/63-1 Bilaga - Resurser och tjänster som erbjuds
unga som varken arbetar eller studerar
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§ 25
Den uppsagda pensionärslokalen på Sibeliusgången i
Akalla
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S) och Veronica
Stiernborg m.fl (V)
RK 2021/163

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Skrivelse inkom till förvaltningen 2021-03-04 av Elvir Kazinic m.fl.
(S) och Veronica Stiernborg m.fl (V). I skrivelsen ställs frågan:
Hur kan stadsdelsförvaltningen bistå till att skapa en godtagbar
ersättning för den nedlagda verksamheten på Sibeliusgången i
Akalla?
För fortsatta aktiviteter i området Husby-Akalla hänvisas till öppna
mötesplatser som ligger centralt belägen i Husby. Att förvaltningen
tillhandahåller och bekostar särskilda lokaler för öppen verksamhet
för äldre som bedrivs av pensionärsorganisationer så som i Husby
och Rinkeby, är unikt för Rinkeby-Kista. Under 2021 kommer det i
Rinkeby-Kista att finnas totalt tre mötesplatser för seniorer förlagda
till Husby, Rinkeby och Kista vilka finansieras av förvaltningen. I
Husby och Rinkeby drivs dessa av pensionärsorganisationer, även
förvaltningen anordnar aktiviteter för äldre i lokalerna. I Kista drivs
aktivitetscenter av förvaltningen och föreningar välkomnas att ha
aktiviteter för äldre i lokalerna.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Veronica Stiernborg m.fl. (V) och Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade
ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förslaget - se Reservationer nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
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Reservationer
Veronica Stiernborg m.fl. (V) och Elvir Kazinic m.fl. (S)
reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för gemensamt
förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Att
nämnden bistår seniorerna med ny likvärdig lokal för
en öppen mötesplats i Akalla
Att
därutöver utöver anföra
Vi tackar förvaltningen för svar men anser att majoriteten inte gjort
tillräckligt för att säkerhetsställa pensionärernas tillgång till öppen
mötesplats. Som vi nämner i vår skrivelse hade den tidigare lokalen
ett intilliggande gym för upp mot 70 seniorer hade fasta tider varje
vecka. Vidare har vi även påpekat att vi ser ett utarmande av
slutstationer, och boenden på dessa platser ska erbjudas samma
service som på andra tunnelbanestationer.
Vi ser i svaret till vår skrivelse att seniorerna hänvisas till lokaler i
Husby. Vi har varit i samtal med PRO som har drivit den öppna
mötesplatsen, som påpekat att för flera seniorer innebär det mer
jobb att ta sig till Husby, och chansen att de fortsätter besöka öppna
mötesplatsen minskas när avståndet blir större
Handlingar i ärendet
 RK 2021/163-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-10 Den
uppsagda pensionärslokalen på Sibeliusgången
 RK 2021/163-1 Bilaga Skrivelse angående den uppsagda
pensionärslokalen på Sibeliusgången i Akalla
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§ 26
Uppföljning av samverkan med föreningar genom
idéburet offentligt partnerskap (IOP) år 2020
RK 2021/20

Beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att Fryshuset ska återbetala
96 640 kronor avseende överskottet från medlen som
beviljades till partnerskapet år 2020.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att återkräva sin finansiering om
75 000 kronor gällande medel som beviljades Somaliska
Mediaföreningen för januari 2020.
3. Stadsdelsnämnden lägger uppföljningen av samverkan med
föreningar genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) år
2020 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har under 2020 samarbetat med nio föreningar i
form av IOP. Dessa är Folkets Husby, Fryshuset, Husby Konst och
Hantverksförening, Kista Sports Club, Löparakademin, Rinkeby
Folkets Hus, Shanta Idrottsförening, Somaliska Mediaföreningen
och Studiefrämjandet. Detta tjänsteutlåtande avser en uppföljning
av IOP:er för perioden från och med den 1 januari 2020 till och med
den 31 december 2020. Sammanlagt beviljade stadsdelsnämnden
10 638 000 kronor till IOP:er under 2020.
Sammantaget konstaterar förvaltningen att flertalet av IOPöverenskommelserna har alldeles för övergripande målsättningar
som är svåra att följa upp. Därmed bedömer förvaltningen att det
föreligger ett behov av att bryta ned de förväntade resultaten i
mätbara indikatorer för uppföljning. Dessa bör fastställas i
respektive partnerskaps verksamhetsplan. Detta kan möjliggöra
ytterligare utväxling och mer effektiv utvärdering av resultat varje
år för utveckling av samverkansformerna.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att Fryshuset
ska återbetala 96 640 kronor avseende överskottet från medlen som
beviljades till partnerskapet år 2020. Förvaltningen föreslår även att
stadsdelsnämnden beslutar att återkräva sin finansiering om 75 000
kronor gällande medel som beviljades Somaliska Mediaföreningen
för januari 2020. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger
uppföljningen av samverkan med föreningar genom idéburet
offentligt partnerskap (IOP) år 2020 till handlingarna
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Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Elvir Kazinic m.fl. (S) och Veronica Stiernborg m.fl. (V) anmälde
ett särskilt uttalande enligt följande:
Den genomförda uppföljningen av samverkan med föreningarna
och den genomlysningen av verksamheten visar på
utvecklingsbehov. Samverkan med civilsamhället genom IOPer är
positiv, varför det är nödvändigt att finna välfungerande former för
detta.
En slutsats av uppföljningen är att stadsdelsnämnden ska besluta att
återkräva 96 640 kr från Fryshuset avseende överskott och 75 000
kr från Somaliska Mediaföreningen till följd av bristande
återrapportering. Det är viktigt att uppsatta regler för
bidragsgivningen följs. Det ställer också krav på en fungerande
kommunikation mellan förvaltningen och föreningen. Visar
erfarenheterna på att denna behöver förbättras inför fortsatt
samverkan genom IOPer?

Handlingar i ärendet
 RK 2021/20-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-29 Uppföljning av samverkan med föreningar genom idéburet
offentligt partnerskap (IOP) år 2020
 RK 2021/20-2 Bilaga 1 - Rapport från Sweco Genomlysning
IOP 2020
 RK 2021/20-3 Bilaga 2 - Underlag från Folkets Husby 1
januari 2020-31 december 2020
 RK 2021/20-4 Bilaga 3 - Underlag från Fryshuset 1 januari
2020-31 decembe 2020
 RK 2021/20-5 Bilaga 4 - Underlag från Husby Konst &
Hantverksförening 2020
 RK 2021/20-6 Bilaga 5 - Underlag från Kista SC 1 januari
2020-31 december 2020
 RK 2021/20-7 Bilaga 6 - Underlag från Löparakademin 1
januari 2020-31 december 2020
 RK 2021/20-8 Bilaga 7 - Underlag från Rinkeby Folkets Hus
1 januari 2020-31 december 2020
 RK 2021/20-9 Bilaga 8 - Underlag från Sudiefrämjandet 1
januari 2020-31 december 2020
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§ 27
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kista SC
RK 2021/139

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner att överenskommelse om
idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknas med Kista SC
för år 2021 till en kostnad av högst 750 000 kronor.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att
teckna överenskommelsen.
Sammanfattning av ärendet
I stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2021 (godkänd vid
stadsdelsnämnden 4 februari 2021) har nämnden ställt sig bakom
nya ettåriga IOP överenskommelser om högst 750 000/år bland
annat med Kista SC (Kista Sport Club).
Ansökan om IOP har inkommit från Kista SC. Förvaltningen
anseratt Kista SC:s verksamhet är ett betydelsefullt komplement till
förvaltningens förebyggande barn- och ungdomsverksamheter och
vill därför att den etablerade samverkan ska fortsätta. Förvaltningen
föreslår därför att en ny IOP överenskommelse tecknas med Kista
SC.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 RK 2021/139-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-06 Idèburet offentligt partnerskap med Kista SC
 RK 2021/139-2 Bilaga 1: Ansökan från Kista SC om
idéburet offentligt partnerskap
 RK 2021/139-3 Bilaga 2: Överenskommelse om idéburet
partnerskap mellan Rinka-Kista stadsdelsnämnd och Kista
Sports Club
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§ 28
Bidrag för verksamhet på de öppna mötesplatserna för
äldre år 2021
RK 2021/42

Beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Rinkebyalliansens
ansökan om verksamhetsbidrag med 70 000 kronor för
uppsökande verksamhet och för att genomföra aktiviteter på
den öppna mötesplatsen för äldre belägen i Rinkeby samt att
bevilja Husby öppna mötesplatsers ansökan om
verksamhetsbidrag med 70 000 kronor för uppsökande
verksamhet och för att genomföra aktiviteter på den öppna
mötesplatsen för äldre belägen i Husby.
2. Stadsdelsnämnden godkänner att Rinkebyalliansen samt
Husby öppna mötesplatser behåller återstående
verksamhetsbidrag, totalt 97 150 kronor, vilket
ursprungligen beviljats för att genomföra aktiviteter år 2020,
men som inte kunnat förbrukas till följd av
Coronapandemin. Medlen ska användas till att genomföra
fler aktiviteter på de öppna mötesplatserna under år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 avseende de öppna
mötesplatserna för seniorer i Rinkeby och Husby har inkommit till
förvaltningen. I Rinkeby-Kista stadsdelsområde drivs sedan ett antal
år tillbaka öppna mötesplatser för seniorer gemensamt av olika
föreningar, med ekonomiskt stöd av stadsdelsförvaltningen.
Föreningarna har idag totalt ca 850 medlemmar varav ca 560
kvinnor. Aktiviteterna som skall bedrivas på de öppna
mötesplatserna i de lokaler förvaltningen upplåter, ska vända sig till
alla äldre inom stadsdelsområdet oavsett tillhörighet till
organisation eller förening, etnisk bakgrund eller trosbekännelse.
Ett av syftena är förutom att minska social isolering även motverka
segregation bland de äldre i stadsdelsområdet. Mötesplatserna är ett
komplement till förvaltningens aktivitetscenter i Kista.
Det beviljade verksamhetsbidraget avser kostnader för de öppna
aktiviteter som ska genomföras. Förvaltningen upplåter två lokaler,
belägna i Rinkeby och Husby och står idag för hyra och
driftkostnader. I dessa lokaler kommer även förvaltningen att
förlägga aktiviteter för äldre under året. Verksamhetsbidrag
kommer inte att utgå för ytterligare hyra av lokaler.
Stadsdelsförvaltningen står idag för hyra och driftkostnader för
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lokaler i Rinkeby och Husby som även kommer att användas för
aktiviteter för äldre som förvaltningen planerar under året.
Lokalerna är nedlagda förskolor där pensionärsföreningarna har
möjlighet att bedriva öppen verksamhet så länge kontraktet
kvarstår. Lokalerna ingår i den stora lokalöversyn som för
närvarande pågår inom förvaltningen.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 RK 2021/42-4 Tjänsteutlåtande 2021-02-08
Verksamhetsbidrag öppna mötesplatser för äldre 2021
 RK 2021/42-5 Bilaga 1 Ansökan Rinkeby öppna mötesplats
 RK 2021/42-1 Bilaga 2 Ansökan om bidrag för Husby öppna
mötesplats 2021
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§ 29
Boendeplan för äldre 2022 med utblick mot 2040, region
Västerort
RK 2021/69

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner Boendeplan för äldre 2022 med
utblick mot 2040 avseende den del som avser Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med budget samverkar stadsdelsnämnderna regionvis för
att årligen, per region, ta fram ett gemensamt förslag till en
äldreboendeplan. Regionen omfattar stadsdelsområdena RinkebyKista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma.
Bedömningen är att behovet av antalet platser för vård- och
omsorgsboende i regionen behöver utökas med 52 procent fram till
år 2040. Den största behovsökningen med hela 99 procent, beräknas
ske i Rinkeby-Kista. Sammanlagt fanns i december 2020, i region
västerort, 977 platser på vård- och omsorgsboende. Många äldre i
Rinkeby-Kista har idag hemvårdsbidrag och får stöd och hjälp från
närstående. Det är troligt att en ökad andel äldre framöver kommer
ansöka om plats på äldreboende. Ett framtida behov är profilboende
med psykogeriatrisk inriktning då förvaltningen ser att målgruppen
ökar. Även vård- och omsorgsboende för yngre personer med
demenssjukdom är ett upplevt behov i regionen.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 RK 2021/69-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-16 Boplan
för äldreomsorg västerort 2022 med utblick mot 2040
 RK 2021/69-2 Bilaga Boendeplan för äldreomsorg västerort
2022 med utblick mot 2040
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§ 30
Boendeplan för bostäder med särskildservice för
personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL
2021-2031
RK 2021/68

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner boendeplanen för region västerort när
det gäller den del som avser Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningarna i region västerort (Rinkeby-Kisa,
Hässelby-Vällingby, Bromma och Spånga-Tensta) har i samarbete
tagit fram en plan för bostäder med särskild service för personer
med funktionsnedsättning för perioden 2021-2031. Boendeplanen
utgör underlag till den stadsövergripande boendeplanen som tas
fram av socialförvaltningen. Boendeplanen omfattar befintliga
boenden, planerade byggprojekt och uppskattat behov av bostäder
med särskild service för personer med funktionsnedsättning.
Swecos rapport när det gäller prognos över behovet av bostäder
med särskild service för perioden 2021-2030 utgör ett viktigt
underlag i boendeplanen.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 RK 2021/68-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-14 Boendeplan för bostäder med särskild service för personer
med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2021-2031.
 RK 2021/68-2 Bilaga 1 Boendeplan 2021-2031 Region
Västerort
 RK 2021/68-3 Bilaga 2 Rapport Prognos BSS 20201130
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§ 31
Framtidens hus - lokal för aktivitetsbaserad verksamhet
för ungdomar mellan 16-19 år i Rinkeby
Inriktningsärende
RK 2021/197

Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta
planeringen av en lokal för aktivitetsbaserad ungdomsverksamhet
med framtidsinriktning på Rinkebystråket 91 – 95 i Rinkeby.
Sammanfattning av ärendet
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade den 26 november 2020 att
ge förvaltningen i uppdrag att öppna en ny verksamhet för äldre
ungdomar 16–19 år med en främjande aktivitetsbaserad
verksamhetsinriktning samt ett uppdrag om att hitta en lämplig
lokal i Rinkeby.
Förvaltningen har nu erbjudits möjligheten av Familjebostäder att få
tre tidigare butikslokaler i Rinkeby ombyggda och anpassade för
den efterfrågade ungdomsverksamheten. Inflyttning beräknas ske
under oktober 2021.
Då lokalerna beräknas vara klara först i höst, avser förvaltningen att
teckna ett hyresavtal med SISAB om att få tillgång till en tillfällig
lokal i den närliggande Bredbyskolan från och med maj månad och
året ut, för att kunna starta verksamheten snarast möjligt.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (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 Ole-Jörgen Persson (M) behandlade först yrkanden om
återremiss och fann att nämnden beslutade att ärendet skulle
behandlas idag.
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) ställde därefter Veronica
Stiernborgs m.fl. (V) avslagsyrkande mot förvaltningens förslag till
beslut och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
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Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Veronica Stiernborg m.fl. (V) deltog inte i beslutet.
Reservation
Veronica Stiernborg m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut
till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Att Nämnden återremitterar ärendet och återkomma efter att MBL
är förhandlad och genomförd
Att därutöver anföra
Vänsterpartiet tackar förvaltningen för underlaget till lokal för den
nyetablerade verksamheten Framtidens Hus. Vi förstår att det är en
stor utmaning att hitta rätt lokal för en så pass bred verksamhet som
planeras.
Vi saknar dock underlag för att en MBL ska ha genomförts för den
nya lokalen. Vi ser risker med att vi politiker som huvudmän för
verksamheten klubbar beslut gällande verksamheter utan en MBL
förhandling är genomförd. Konsekvenser kan komma att ett
skyddsombud dömer ut verksamheten, och vad gör vi då? Har en
risk och konsekvensanalys gjorts av den nya lokalen?
Enligt AML kapitel 6 §9 ska en skyddskommitté delta i ”planering
av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser,
arbetsmetoder och av arbetsorganisation”.
Med bakgrund av att facket utestängdes från Rinkeby-Kista digitala
stadsdelsnämndmöten under vår och höst 2020, fram till att
Vänsterpartiet inkom med en JO-anmälan, ser vi med oro på att de
fackliga organisationernas rätt till insyn och medinflytande i
verksamheten (som är tydligt reglerad i lag och domstolspraxis)
alltmer uteblir.
Särskilt uttalande
Elvir Kazinic m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande:
I ärendet föreslås att förvaltningen ska få i uppdrag att fortsätta
planeringen av lokaler för Framtidens hus. Av ärendet framgår
ingenting som visar att de fackliga organisationerna har medverkat i
den hittillsvarande planeringen. Detta finner vi anmärkningsvärt då
de ju enligt lagstiftningen ska medverka vid utformningen av
lokalerna.
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Handlingar i ärendet
 RK 2021/197-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-08
Framtidens hus - lokal för aktivitetsbaserad verksamhet för
ungdomar mellan 16-19 år i Rinkeby
 RK 2021/197-2 Bilaga 1 - Hyresförslag
 RK 2021/197-3 Bilaga 2 - Ombyggnadstillägg
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§ 32
Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i
svenska (SOU 2020:67)
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr. 2021/201
RK 2021/88

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen Förskola för alla barn – för bättre
språkutveckling.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat slutbetänkandet Förskola för alla
barn – för bättre språkutveckling (SOU 2020:67) till Rinkeby Kista stadsdelsnämnd. I betänkandet föreslås en rad åtgärder för att
öka deltagandet i förskola och hur förskolans arbete med barns
språkutveckling kan stärkas, Förslagen är 1) kommunerna ska
bedriva uppsökande verksamhet, 2) direktinskrivning av barn som
behöver förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska vid
tre års ålder samt 3) obligatorisk förskola för alla barn från fem år.
Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i
betänkandet men anser att direktinskrivning ska omfatta alla barn
vid tre års ålder, även asylsökande barn. Obligatorisk förskola vid
fem års ålder innebär att kommunen kan fånga upp alla barn som av
olika skäl är i behov av förskola samt bidra till bättre förutsättningar
inför skolstarten.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (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:
Som vi socialdemokrater framfört i tidigare skrivelse är förskolans
medverkan till barnens språkutveckling – och därmed
förutsättningar att tillgodogöra sig den efterföljande skolgången –
omöjlig att överskatta.
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Kommunens uppsökande verksamhet bör därför, enligt vår mening,
ske senast inför det år barnet fyller tre år. Ett sätt att nå detta kunde
vara att redan i hembesöksprogrammet för förstagångsföräldrar
inkludera information om vad förskolan erbjuder barnen och
föräldrarna. Då kan man betona förskolans betydelse för barnens
språkutveckling inför deras skolstart.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/88-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-03 -Fler
barn i förskolan-för bättre språkutveckling
 RK 2021/88-1 Bilaga 1 - Följebrev Fler barn i förskolan - för
bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)
 RK 2021/88-1.2 Bilaga 2 - Fler barn i förskolan - för bättre
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)
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§ 33
Inrättande av etableringscentrum
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2021/114

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller en inkommen remiss från kommunstyrelsen gällande
Arbetsmarknadsnämndens beslut om inrättande av
Etableringscentrum inför anmälan av dessa beslut till
kommunfullmäktige. Beslutet avser genomförandet av inrättande av
stadens Etableringscentrum samt en uppdatering av
arbetsmarknadsnämndens tidigare beslut om inrättande av
Etableringscentrum. Uppdateringen gäller det förslag som
socialnämnden lämnade 2020-05-26 att Etableringscentrum
samlokaliseras med Intro Stockholm samt uppdrag som ges i
stadens budget 2021 som rör Etableringscentrum. Utöver det
beskrivs ytterligare förslag från Arbetsmarknadsnämnden om
möjliga justeringar i ansvarsfördelning avseende initialt ekonomiskt
bistånd för nyanlända för vidare beredning.
Förvaltningens ställer sig positiv till inrättandet av
Etableringscentrum samt de uppdateringar som det nya beslutet
medför.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Anna-Karin Nilsson (SD) lämnade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget - se
Reservation nedan.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Anna-Karin Nilsson (SD) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut
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2. Att därutöver anföra följande:
Det är arbetsförmedlingen som bär det övergripande ansvaret för att
arbetslösa kommer i arbete. Det är också arbetsförmedlingen som
bär helhetsansvaret för att nyanlända kommer i egen försörjning. Av
den huvudsakliga anledningen anser vi att behovet av ett
etableringscentrum inte finns och att det inte heller är motiverat att
lägga skattepengar på den här sortens åtgärder.
Det finns en överhängande risk att den arbetssökandes väg till
arbete blir svårare med för många aktörer inblandande. Att en
arbetssökande har flera olika handläggare och olika handlingsplaner
är inte en garant för ett positiv resultat.
Idag verkar arbetsförmedlingen och även Jobbtorg Stockholm i
Stockholms stad inom de områden som ett tilltänkt
etableringscentrum skulle verka inom. Finns det brister i de insatser
som nyanlända kan ta del av idag är det bättre att man ser över den
verksamheten för att se om den på något sätt kan förbättras.
Särskilt uttalande
Veronica Stiernborg m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
Vi ställer oss positiva till insatser som görs för att stärka och
påskynda nyanländas etablering. Vid ett införande av
etableringscentrum är det av stor vikt att staden tar hänsyn till
befintliga verksamheter, arbetssätt och samverkansformer som finns
lokalt. Det finns flera goda exempel runt om i staden som arbetar
aktivt för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända,
det arbetet måste vi ta hand om. Till exempel bör man säkerställa att
den kompetens, erfarenheter och nätverksbyggande som skapats och
införskaffats inom stadsdelens samhällsvägledning för nyanlända
tas tillvarata.
Idag har Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för
etableringen och huvudansvaret för att de nyanlända ska komma ut i
arbete och studier. Deras medverkan har som förvaltningen skriver
en central och avgörande betydelse, därför är det problematiskt att
de och övriga aktuella statliga myndigheter för närvarande saknar
förutsättningar för medverkan vid Etableringscentrum i form av
samlokaliserad personal. Det innebär att halva idén med centrumet
faller.
Vi vill även lyfta vikten av att insatser för att underlätta unga
ensamkommandes etablering i samhället ska stärkas genom
förtydligad samordning och förstärkt studie- och yrkesvägledning.
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Handlingar i ärendet
 RK 2021/114-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-03 01 Inrättade av etableringscentrum
 RK 2021/114-1.1 Bilaga 1 - Inrättande av
etableringscentrum - uppdaterat ärende
 RK 2021/114-1.2 Bilaga 2 - Utredningsrapport
etableringscentrum
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§ 34
Motion om att utreda nya riktlinjer för klimatinvesteringar
Svar på remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad
RK 2020/547

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat Sverigedemokraternas (SD)
motion om att utreda nya riktlinjer för klimatinvesteringar för
remissvar senast den 29 april 2021. Motionären föreslår att nya
riktlinjer för klimatinvesteringar tas fram. Motionären föreslår även
att riktlinjerna för klimatinvesteringarna fastställer ett minsta tillåtet
gränsvärde för klimatnytta per krona.
Förvaltningen konstaterar att det är stadsledningskontoret som
ansvarar för de stadsövergripande riktlinjerna för
klimatinvesteringar. Förvaltningen bedömer att den tillgängliga
instruktionen samt de stödinsatser som staden erbjuder för
klimatinvesteringar är tillräckliga. Förvaltningen ser därmed inte
något behov av nya riktlinjer för klimatinvesteringar.
Förvaltningen bedömer att ett gränsvärde för klimatnytta per
investerad krona inte ger en rättvisande bild av klimatinvesteringars
potentiella effekter. Beräkningar av klimatnytta per krona bör
beaktas i en sammanvägd bedömning av andra fördelar som inte går
att kvantifiera genom kg CO2. Exempelvis i förvaltningens
pågående klimatinvestering i växtbäddar med kolmakadam avser
nyttan bland annat bättre förutsättningar för att minska sårbarheten
orsakad av klimatförändringar. Dessa fördelar fångas inte av det
föreslagna nyckeltalet i motionen.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Anna-Karin Nilsson (SD) lämnade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget - se
Reservation nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
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Reservation
Anna-Karin Nilsson (SD) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
1. Att bifalla motionen
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Stockholm stad gör många investeringar där klimatnyttan är en stor
del till motiveringen av investeringen. Det kan även handla om
andra frågor än rena investeringar, såsom intvingande av mer
vegetarisk kost i skolor, förskolor och äldreboenden. Därför är det
av stor vikt att staden arbetar med sofistikerade metoder med hög
grad av transparens för att synliggöra den faktiska klimatnyttan, och
det är detta som Sverigedemokraternas motion syftar till.
Frågan om klimatnytta är komplicerad. Olika alternativ behöver
vägas, inte bara emot rörlig klimatnytta (exempelvis genom en
energibesparing). Även fasta utsläpp som orsakas behöver vägas in.
De nyckeltal som förvaltningen utgår ifrån, menar vi, är för dåliga
för att den faktiska klimatpåverkan av åtgärden på ett rättvist sätt
ska förmedlas. Även om schablonvärden nyttjas, så måste hänsyn
tas till klimatpåverkan i de olika stadierna.
Om vi utgår ifrån att det är bråttom för världen att minska sina
klimatutsläpp så innebär det att det är värre att definitivt släppa ut 1
CO2 ekvivalent idag än att eventuellt släppa ut 1 CO2 ekvivalent i
framtiden. Denna analogi med LCC-kalkyler verkar förvaltningen
ha missförstått i sitt svar.
Exemplet nedan illustrerar problematiken. Skärholmens
stadsdelsförvaltning har sökt klimatinvesteringsmedel för att byta
elljusen i Bredängsspåret. Syftet är alltså en klimatinvestering.
Energibesparingen har beräknats till 12 MWh/år, och 600 kg
CO2ekv/år. Besparingen är alltså beräknad på ca 50g CO2ekv/kWh,
vilket ungefär motsvarar nordisk elmix schablonvärde. Ingenstans
framgår hur stor den negativa klimatpåverkan är i A1-A5. Inte
heller går detta att läsa sig till i de underlag som staden har
framtagna av WSP, Hela besparingen över tid viktas lika, dvs en
prognostiserad framtida besparing om 15 år viktas lika högt som om
1 år.
Total investeringskostnad är 1 306 250 kr. Total besparing CO2ekv
är 9 000 kg (notera att förvaltningen räknat total besparing fel.
600*15=9000 och inte 15 000 som resultatet säger). Detta innebär
att klimatinvesteringen kostat ca 145 kr/kgCO2ekv, dvs inte en
effektiv åtgärd. Även medräknat kostnadsbesparing för elektricitet
blir åtgärden ineffektiv.
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Med en korrekt beräkning av klimatpåverkan enligt LCA-standard
hade med stor sannolikhet resultatet blivit betydligt sämre. Givetvis
finns det även andra synergieffekter om inte är medräknade, men
det är inte dessa som använts som argument för investeringen.
Pengarna som använts hade kunnat gå till mer effektiva
klimatåtgärder, eller lagts på andra områden.
Ovan är bara ett av en enorm mängd investeringar som görs i
stadens verksamhet med klimatet som skäl. Beräkningar och
presentationer av miljönytta som på ytan målar en vacker bild, men
som vid närmare granskning i värsta fall visar att åtgärden är
kontraproduktiv, blir tyvärr en form av gröntvättning som ingen
vinner på. Genom att arbeta med mer sofistikerade metoder för att
utreda klimatnyttan i olika val minskar risken för detta.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/547-2 Tjänsteutlåtande 2021-03-02 - Remiss av
Motion om att utreda nya riktlinjer för klimatinvesteringar
 RK 2020/547-1.1 Bilaga - Motion om att utreda nya
riktlinjer för klimatinvesteringar

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2021
Sida 57 (72)
2021-04-15

§ 35
Motion om tillgänglighet och trafiksäkerhet kring
Järvafältet
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2020/606

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat Motion om tillgänglighet och
trafiksäkerhet kring Järvafältet av Clara Lindblom, m.fl. (V) till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Remissen har beretts inom
avdelningen stadsutveckling, medborgarservice och fritid.
Motionärerna framhåller att det ska vara attraktivt, smidigt och
tryggt att ta sig till Järvafältet med gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Åtgärder bör tas för att rusta upp och öka trafiksäkerheten på
befintliga gång- och cykelbanor, utreda om nya gång- och
cykelbanor och besöksparkeringar kan anläggas samt samverka med
polisen för att minska olovlig trafik.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarar för drift och underhåll för
del av Järvafältet, det övergripande ansvaret för utvecklingen har
trafiknämnden. Förvaltningen har tillsammans med Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning slutit en gemensam lokal
samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Järva för att nå
ett effektivt samordnat brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete. För att förhindra otillåten trafik på gång- och cykelbanor
pågår projektet Trafikhinder Järva som innebär att bommar förses
med digitala lås. Insatsen gynnar främst oskyddade trafikanter.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Jenny Skagstedt (MP) anmälde
ett särskilt uttalande enligt följande:
Vi instämmer med motionärerna att det både ur trygghets- och
tillgänglighetsperspektiv är viktigt att människor kan röra sig tryggt
på Järvafältet och över till angränsande stadsdelsområden och
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kommuner.
Huvuddelen av ansvaret för tillgänglighets- och
trafiksäkerhetsfrågorna gällande Järvafältet ligger under
trafiknämnden. Vi känner oss trygga med att Trafikkontoret
fortsätter att arbeta med den strategiska planen och genomförandet
av denna.
Järvafältet, som är delvis ett kulturreservat, är redan idag uppbokat
av kolonilotter, våtdammar, idrottsplaner, Igelbäcken, Tidens väg
Akalla-Hästa gård-Tensta, gångvägar med cykelbredd, Husby
gård/konsthall, Järvabadet, Eggeby gård, Hästa gård med
odlingsmark m.m.
Vi är stolta över allt som sker på fältet och ser gärna att man
fortsätter upprusta och utveckla befintlig infrastruktur.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/606-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-10 Motion om tillgänglighet och trafiksäkerhet kring Järvafältet
 RK 2020/606-1.1 Bilaga - Motion om tillgänglighet och
trafiksäkerhet kring Järvafältet
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§ 36
Utökat alkoholserveringstillstånd för Restaurang Injera
Svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet.
RK 2021/152

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Injera Restaurang AB
om utökat om alkoholserveringstillstånd för spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker i enlighet med vad som
redovisas i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Injera Restaurang AB med serveringsställe, Restaurang Injera har
hos socialförvaltningen, tillståndsenheten ansökt om utökat
alkoholserveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker. Ansökan avser servering till allmänheten, i
restaurang mellan fredag till söndag klockan 11.00–05.00 och
onsdag till onsdag 11.00–05.00 i restaurang.
Förvaltningen föreslår att ansökan tillstryks i enlighet med ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 RK 2021/152-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-29 - Utökat
alkoholserveringstillstånd
 RK 2021/152-1.1 Bilaga - Remiss i ärendet gällande ansökan
om utökad serveringstid på Restaurang Injera,
Haukadalsgatan 12, Kista
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§ 37
Förslag till Sundbybergs stads kemikalieprogram 2030
Svar på kontorsremiss från kommunstyrelsen
RK 2020/627

Beslut
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar i detta ärende sitt svar på en remiss med
kort svarstid som inkom i slutet av förra året.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 RK 2020/627-5 Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-15 Förslag till Sundbybergs stads kemikalieprogram 2030
 RK 2020/627-4.1 Bilaga 1 - Svar på remiss
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§ 38
Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter
Beslut
Skrivelse 1 "Skötseln av Rinkeby torg" från Elvir Kazinic m.fl. (S)
överlämnas till förvaltningen för beredning.
Skrivelse 2 "Upprustning av Norra stadsparken i Rinkeby" från
Elvir Kazinic m.fl. (S) överlämnas till förvaltningen för beredning.
Skrivelse 3 "Översyn av förskolans lokaler" från Veronica
Stiernborg m.fl. (V) överlämnas till förvaltningen för beredning.
Skrivelse 4 "Skrivelse om lekvärdesfaktorer som verktyg för
förskolegårdar med plats för barns lek" från Veronica Stiernborg
m.fl. (V) överlämnas till förvaltningen för beredning.
Inkomna skrivelser
Skrivelse 1 "Skötseln av Rinkeby torg" från Elvir Kazinic m.fl. (S).
Skrivelse 2 "Upprustning av Norra stadsparken i Rinkeby" från
Elvir Kazinic m.fl. (S).
Skrivelse 3 "Översyn av förskolans lokaler" från Veronica
Stiernborg m.fl. (V).
Skrivelse 4 "Skrivelse om lekvärdesfaktorer som verktyg för
förskolegårdar med plats för barns lek" från Veronica Stiernborg
m.fl. (V).
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§ 39
Postlista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av postlista från och med den 15 februari 2021 till och
med den 30 mars 2021.
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§ 40
Uppdragslista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Stadsdelsnämndens uppdragslista till förvaltningen från den 15 april
2021.
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§ 41
Konferenser och utbildning
En utbildning om våldsbejakande extremism anmäldes.
Utbildningen äger rum i maj, förvaltningen återkommer med ett
datum.
Arvode betalas ut.
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§ 42
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde
RK 2021/22

Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 23
februari 2021.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/22-2 Prototokoll pensionärsråd 2021-02-23
 RK 2021/22-5 Bilaga 1 Protokoll nr 11 KPR 2020-12-08
 RK 2021/22-3 Bilaga 2 Protokoll nr 1 KPR 2021-01-19
 RK 2021/22-4 Bilaga 3 Protokoll nr 2 KPR 2021-02-16
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§ 43
Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde
RK 2021/23

Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av protokoll från funktionshinderrådets sammanträde
den 25 februari 2021.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/23-1 Protokoll funktionshinderråd 2021-02-25
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§ 44
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Ärende och datum
Beslut att
stadsdelsnämndens
sammanträde hålls inom
stängda dörrar
Dnr: RK 2021/205
2021-03-31
Gemensam upphandling
av Säkerhetsstöd,
analyser och ITforensiska
undersökningar
Dnr: RK 2021/64
2021-02-19
Gemensam upphandling
om
Kommunikationstjänster
Dnr: RK 2021/86
2021-02-25
Gemensam upphandling
av Riksfärdtjänster
Dnr: RK 2021/174
2021-03-09

Beslut

Delegat
Stadsdelsnämndens
ordförande

Stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör
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§ 45
Inkomna rapporter, protokollsutdrag med mera
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade
inom stadsdelsförvaltningen
1. Rapport från patientnämnden – Patientnämnden summerar
kort 2020
Inkom 2021-02-22
2. Beslut från kommunfullmäktige – Skolbiblioteksplan för
skolor och förskolor i Stockholms stad 2021-2024
Dnr: RK 2020/533
Inkom 2021-02-23
3. Boendeplan från socialnämnden - Boendeplan för
våldsutsatta 2021
Inkom 2021-02-24
4. Rapport från socialnämnden – Socialtjänstinspektörernas
Årsrapport 2020
Dnr: RK 2021/142
Inkom 2021-02-24
5. Rapport från socialnämnden – Årsrapport för
funktionshinderinspektörer 2020
Dnr: RK 2021/143
Inkom 2021-02-24
6. Rapport från Socialnämnden – Årsrapport om medel för
forskning och utveckling 2020
Dnr: RK 2021/144
Inkom 2021-02-24
7. Rapport från stadsrevisionen - Samverkan utskrivna
patienter från slutenvård, nummer två 2021
Inkom: 2021-02-26
8. Beslut från kommunstyrelsens trygghetsutskott –
Trygghetsinvesteringar i nämndernas verksamhetsplan
Dnr: RK 2020/610
Inkom: 2021-02-11
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9. Riktlinjer från kommunfullmäktige – Nya riktlinjer för
familjerätt
Inkom 2021-02-09
10. Rapport från kommunfullmäktige – Äldreombudsmannens
rapport 2019
Inkom 2021-02-09
11. Rapport från äldrenämnden – Äldreomsorgens årsrapport
2020
Dnr: RK 2021/173
Inkom 2021-03-30
12. Rapport från kommunfullmäktige - Avfallsplan för
Stockholm 2021–2024
Dnr RK 2020/344
Inkom 2021-03-30
13. Protokoll från krisledningsnämnden 2021-03-17
Inkom 2021-03-17
14. Beslut från kommunstyrelsen – Avstämning av mål och
budget för 2021
Dnr: RK 2020/610
Inkom 2021-03-18
15. Rapport från socialnämnden - Patientsäkerhetsberättelse
LSS-hälsan 2020
Dnr RK 2021/178
Inkom 2021-03-31
16. Beslut från socialnämnden – Avtalsuppföljning av
socialtjänst och LSS-verksamhet
Inkom 2021-03-30
17. Rapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden –
Hälsoskyddstillsyn på förskolor och skolor 2020
Dnr: RK 2021/224
Inkom 2021-03-22
18. Rapport från socialnämnden – Rapport om socialtjänstens
kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober
2020
Dnr: RK 2021/225
Inkom 2021-03-31
19. Förvaltningsgrupp, protokoll 2021-02-25
20. Förvaltningsgrupp, protokoll 2021-04-08
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§ 46
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/240

Protokoll nr 4/2021
Sida 71 (72)
2021-04-15

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§ 47
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/241
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