Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2021
Sida 1 (48)
2021-05-27

Protokoll 5/2021
fört vid Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 27 maj 2021 kl. 17:30-19:25,
Förvaltningshuset, Reykjavik pl 5, Borgarfjordsgatan 14, Kista
Ledamöter

Ole-Jörgen Persson (M) Ordförande
Elvir Kazinic (S) Vice ordförande §§1-15, §§17-34
Aleks Sakala (M)
Elisabeth Hellström (M) §§10-34
Tomas Beer (MP)
Patrick Amofah (C)
Kerstin Aggefors (S) §§10-34
Kyllikki Iroegbu (S) §§10-34
Veronica Stiernborg (V)
Ahmed Sharaf Abdi (V) §§10-34
Janina Fond (SD)
Mats Rydelius (M) §§10-34 ersätter Kerstin Thufvesson (M)
Mauritz Jokela (M) §§10-34 ersätter vakant ledamotsplats (L)
Estanislao Mboro (S) §16 ersätter Elvir Kazinic (S) pga jäv

Ersättare

Jean-Robert Nino (M) §§10-34
Lisa Carlbom (MP) §§10-34
Kim Ekblom (C) §§10-34
Estanislao Mboro (S) §§10-15, §§17-34
Anna-Karin Nilsson (SD) §§10-34

Övriga närvarande

Riitta Eddib, Kommunal Personalföreträdare §§10-34
Nadja Gürsoy,Akademikerförbundet SSR Personalföreträdare
§§10-34
Ata Hosseini, Vision Personalföreträdare §§10-34
Susanne Leinsköld Stadsdelsdirektör §§10-34
Josephine Lindström Nämndsekreterare
Ingrid Brännström Avdelningschef §§10-34
Johan Hernman Avdelningschef §§10-34
Kim Lagerquist Avdelningschef §§10-34
Åsa Ljusberg Avdelningschef §§10-34
Anna Mattsson Avdelningschef §§10-34
Julia Jonsson Ersättare nämndsekreterare §§10-34
Katarzyna Stachowska Tjänsteman §§10-15

Justerare

Ole-Jörgen Persson (M), Elvir Kazinic (S) Kerstin Aggefors (S)
§16

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Datum för justering

2021-06-03

Paragraf

§§1-34

Sekreterare

Josephine Lindström

Protokoll nr 5/2021
Sida 2 (48)
2021-05-27

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2021
Sida 3 (48)
2021-05-27

§1
Val av justerare och godkännande av dagordning
Beslut
Ole-Jörgen Persson (M) och Elvir Kazinic (S) utsågs att justera
dagens protokoll. Jämte Ole-Jörgen Persson (M) utsågs Kerstin
Aggefors (S) att justera paragrafen 16. Justeringen äger rum den 3
juni 2021.
Paragraferna 13, 20, 21, 22, 34 justerades omedelbart den 27
maj 2021.
Dagordningen godkändes.
Nämnden ajournerades mellan klockan 17:40-18:00. Sammanträdet
återupptogs klockan 18:00. Nämnden ajournerades mellan klockan
18:50-19:05. Sammanträdet återupptogs klockan 19:05.
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§2
Anmälan av föregående protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde
den 15 april 2021 justerats den 15 april 2021 avseende §8, § 22,
§ 32 samt den 22 april 2021 avseende §§ 1-7, §§9-21, §§23-31,
§§ 33-47.
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§3
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/199
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§4
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/652
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§5
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/658
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§6
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/553
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§7
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/554
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§8
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/289
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§9
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 21 april 2021,
den 5 maj 2021, den 12 maj 2021 och den 19 maj 2021.
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§ 10
Förvaltningens och nämndens information och frågor
Förvaltningen informerade om sommaraktiviteter som planeras att
genomföras i stadsdelsområdet.
Frågor från nämnden
Kyllikki Iroegbu (S) frågade om det finns möjlighet att ta del av
presentationen som hölls vid utbildningstillfället om våldsbejakande
extremism?
Förvaltningens svar: Presentationen kommer att skickas ut till
nämnden.
Veronica Stiernborg (V) frågade om vilka aktiviteter som kommer
genomföras vid pride och om förvaltningen kommer att ha
samarbeten med andra aktörer, exempelvis Kulturskolan?
Förvaltningens svar: Programmet ska färdigställas och nämnden
kommer att få mer information om det. Förvaltningen ser över
samarbeten med bland annat Kulturskolan.
Kerstin Aggefors (S) frågade om den tillfällga containern vid
parkleken Hinken kommer att få en mer permanent lösning?
Förvaltningens svar: Förvaltningen får återkomma till nämnden
med information.
Aleks Sakala (M) frågade om förvaltningen har fått någon
information om att Afghanska konsulatet ska flytta till området.
Förvaltningens svar: Förvaltningen har inte fått någon information.
Elvir Kazinic (S) frågade om familjebussarna kan användas mer, då
de är populära.
Förvaltningens svar: Bussarna har utökats.
Veronica Stiernborg (V) frågade hur förvaltningen hanterar
inkomna klagomål om sophantering exempelvis vid Akalla och
Gallerian?
Förvaltningens svar: Förvaltningen har dialog med Trafikkontoret
som har ansvar för sophantering vid återvinningsstationer.
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Veronica Stiernborg (V) frågade om cykelverkstan kommer att
öppna igen?
Förvaltningens svar: Verksamheten var en del av
arbetsmarknadsinsatserna som har avvecklats.
Veronica Stiernborg (V) frågade om förvaltningen och
stadsmissionen kommer ha något samarbete?
Förvaltningens svar: Förvaltningen och stadsmissionen har diaolog
kring en eventuell samverkan.
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§ 11
Medborgarförslag gällande att ha öppen frågestund via
zoom under nämndsammanträdens allmänna del
Svar på medborgarförslag
RK 2021/65

Beslut
Stadsdelsnämnden bifaller medborgarförslaget delvis och
förvaltningen ges i uppdrag att genomföra allmänhetens frågestund
digitalt i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag skriver förslagsställaren att denne saknar
nämndsammanträdets öppna frågestund som i skrivande stund
utgått för att minska smittspridningen av covid-19. För att lösa detta
behov föreslås att sammanträdets frågestund och allmänna del sänds
via verktyget Zoom och via Facebook och att frågor till nämnden
kan inkomma via e-post innan mötet.
Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att nämndens
sammanträden är öppna för allmänheten och frågestunden är ett
populärt inslag och ett välanvänt verktyg för invånare att möta sina
lokala politiska företrädare. I dagsläget hålls nämndens
sammanträden med färre deltagare och nämndledamöter. För att
möjliggöra insyn webbsänds sammanträdets allmänna del. Zoom
och Facebook utgörs av amerikanska molntjänster och användning
av dessa medför tredjelandsöverföringar av personuppgifter vilket
kräver speciell hantering. Numera finns dock möjligheten att via
verktyget Skype genomföra och webbsända en öppen frågestund.
Bedömningen är att webbsändningen kan starta tidigast på
nämndsammanträdet i augusti.
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
Veronica Stiernborg m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
Vänsterpartiet ser mycket positivt på medborgarförslaget och
hoppas att förvaltningen får in fler. Våren 2020 lämnade
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Vänsterpartiet in en skrivelse om livesända sammanträden, eller att
nämnden skulle kunna börja ta in frågor och diarieföra för att inte
låter de demokratiska processerna förfalla. Dessvärre valde
majoriteten + SD att rösta ner våra förslag. Därför anser vi att det är
gynnsamt att förvaltningen ser positivt på medborgarförslaget
gällande livesänd öppen frågestund.
Rinkeby-Kista har bland de mest välbesökta öppna frågestunderna i
hela Stockholm. Därför är det tråkigt att majoriteten inte gjort det
till sin absoluta prioritet att öppna upp för digitala frågestunder.
Vi förstår förvaltningen i deras svar gällande säkerhetsaspekten vid
amerikanska molntjänster. Men det är också bra att se utanför
boxen, bara för att medborgarförslaget använder just Zoom som
exempel innebär det inte att inte förvaltningen borde se över andra
digitala tjänster.
Att förvaltningen och den politiska majoriteten i Stockholm Stad är
fästa vid digitaltjänsten Skype kan vi dock inte förstå.
Speciellt inte då Skype kommer avvecklas och därmed har slutat
med uppdateringar av programvaran. Detta har vi tidigare
informerat nämnden om.
Skype kommer istället ersättas av Microsoft Teams, ett bra digitalt
verktyg som idag används i flertalet av Sveriges
kommunfullmäktige möten sedan Covid-19.
Vi uppmuntrar därför den politiska majoriteten att prata med sina
kamrater i stadshuset gällande att se över möjligheterna att vi slutar
med en programvara som inte längre uppdateras, och istället går
över till exempelvis Microsoft Teams som har samma ägare som
Skype, alltså Microsoft. Detta skulle gynna såväl våra
sammanträden som att öppna upp för digital frågestund.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/65-7 Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-29 Medborgarförslag gällande att ha öppen frågestund via zoom
under nämndsammanträdens allmänna del
 RK 2021/65-3 Bilaga - Medborgarförslag
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§ 12
Ekonomisk månadsrapport - mars 2021
RK 2021/228

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 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.
I februari 2021 beviljades förvaltningen 4,3 mnkr för
trygghetsinvesteringar.
I samband med avstämningsärendet beviljades ytterligare
budgetmedel om 13,6 mnkr för drift samt 1,5 mnkr för
klimatinvesteringar.
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.

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 2021/228-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-19
Ekonomisk månadsrapport - mars 2021
 RK 2021/228-2 Bilaga - Förvaltningens ekonomiska
månadsrapport mars 2021
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§ 13
Tertialrapport 1 2021 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
RK 2021/242

Beslut
1. Tertialrapport 1 för år 2021 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
2. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 31,9
mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.
3. Nämnden fastställer reviderad lokal handlingsplan mot
våldsbejakande extremism i enlighet med bilaga 2.
4. Nämnden ansöker om medel från Delegationen mot
segregation (Delmos) om 1 mnkr i enlighet med bilaga 5.
5. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Tertialrapport 1 följer upp de mål och indikatorer som
kommunfullmäktige fastställt i stadens budget 2021. I
tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete
under perioden januari – april 2021. Förvaltningen bedömer att
nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål
kommer att uppfyllas under året utifrån att kommunfullmäktiges
verksamhetsområdesmål i huvudsak beräknas uppnås.
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:
Tertialrapporten ger en utförlig bild av det arbete som genomförts i
stadsdelen under årets första månader.
Verksamheten har självklart påverkats av covid-19. Många
verksamheter har måst finna alternativa genomföranden.
Särskilt har ungdomsaktiviteter måst bedrivas på nya sätt.
Utomhusverksamheter är det som gällt. Sedan ungefär ett och ett
halvt år är Ungdomens Hus stängt och ett nytt alternativ är under
utveckling. Det står att utvecklingen pågår planenligt, men vad
innebär det? Informationen om detta arbete till oss politiker är
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mycket bristfällig. Så här långt är endast en del av den planerade
personalen anställd. Från november ska verksamheten bedrivas på
Rinkebystråket. Nu i maj ska den starta i några av Bredbyskolans
tidigare lokaler. Hur är de utformade? Vilka verksamheter kan
bedrivas där? Hur stor är personalen och vilka kompetenser har de?
Vad gäller sommarjobb för ungdomar redovisas att nu behandlas
1543 ansökningar, vilket är mest i hela staden. Vi socialdemokrater
har hela tiden krävt rejäla insatser på detta område. Det är positivt
att förvaltningen nu räknar med att kunna erbjuda minst 1 100
ungdomar arbete, men fortfarande blir då cirka 400 utan jobb.
Samtidigt ökar arbetslösheten i stadsdelen, vilket gör all
arbetslivserfarenhet hos ungdomarna särskilt viktig.
Förvaltningen arbetar på många fronter för att öka tryggheten i
stadsdelen. Bland annat nämns insatser för att få bort den olagliga
försäljningen längs Basargången i Rinkeby som lyckosamma efter
tre veckors insats i mars. Vi kan nu konstatera att försäljningen åter
är i gång i oförändrad utsträckning.
Efter en kraftig nedgång förra våren har inskrivningsgraden på
förskolorna ökat mest i staden i Rinkeby-Kista. Dock nämns
ingenting om huruvida placeringen som den stadsdel som har lägst
inskrivning har lämnats. Att barnen deltar i förskoleverksamhet är
jätteviktigt som förberedelse med bland annat språkträning inför
deras skolstart några år senare.
I en bilaga till T1 finns en ansökan om stadsbidrag för att utveckla
kommunikationen med medborgarna i stadsdelen. Här vill vi
framföra att det är viktigt att i det planerade arbetet utvärdera de
erfarenheter som erhållits i samband med informationsinsatserna
kring covid-19. Vilka har de viktigaste informationsvägarna varit
för att nå fram till de boende? Vilka informationskällor använder sig
de boende i stadsdelen av?
Särskilt uttalande 2
Veronica Stiernborg m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
Den rådande corona-pandemin har haft en stor påverkan på hela
samhället och inte minst inom stadsdelsnämndernas
ansvarsområden. Vi börjar hoppas på en ljusning men än är inget
säkert, och vilka de långvariga effekterna kommer bli är också
osäkert.
Något som pandemin har visat oss alla är behovet och vikten av en
stark och hållbar offentlig sektor. Det är det offentliga som ser till
att det finns allt från förstärkningsteam inom hemtjänsten som även
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kan ta hand om smittade brukare från de privata utförarna till
förskola under sommaren för all den personal inom vården som
kanske inte kommer att kunna ta ut sin semester. Och det är det
offentliga som hållit uppe många privata företag för att säkerställa
att pandemin inte får än större ekonomiska konsekvenser. Det finns
även lärdomar och utvecklingar av nya arbetssätt att ta med sig
framåt, som exempelvis förstärkningsteamen och den kohort vård
som framgångsrikt minskat smittspridningen. Samtidigt har vi även
sett att det brustit i sådant som samarbetet med regionen och
informationen till medborgare på olika språk.
Under pandemin har stadsdelsnämndens verksamheter påverkats
mycket och många medarbetare har fått ställa om sin verksamhet
flera gånger om. Att möta helt nya utmaningar varje vecka kostar på
och medarbetarna har fått arbeta hårt under lång tid nu. Det är
viktigt att insatser görs för att stärka verksamheterna och att arbetet
med att förbättra verksamheternas arbetssituation intensifieras. Vi
ser även att barngrupperna ändras och att det nu är fler obehöriga
som arbetar inom förskolan.
Med vår budget skulle välfärden stärkas och stadsdelsnämnderna
skulle få långsiktigt stabila budgetramar istället för korta satsningar
på enskilda projekt. De som arbetar i välfärden ska inte behöva oroa
sig för nedskärningar, för få kollegor och orimliga
effektiviseringskrav – särskilt inte i det pressade läge som en
pandemi innebär. De ska känna att de har förutsättningar för att göra
sitt jobb på bästa sätt. Välfärdens hjältar ska uppvärderas och vi
behöver satsa stora resurser för att förbättra arbetsvillkoren och
arbetsmiljön. Det krävs även långsiktiga
kompetensutvecklingsmedel med fokus på fortbildningsbehovet i
förskola, socialtjänst, LSS och äldreomsorg.
Arbetslösheten är en av de stora utmaningarna, trots detta har
majoriteten ställt krav på att stadsdelsnämnden ska effektivisera sin
arbetsmarknadsverksamhet och ambitionen för antalet feriejobb
höjs inte. Vi är positiva till att stadsdelen nu ska påbörja arbetet
med 2 nattvandrarmammor, men anser att den satsningen skulle
kunna vara betydligt större. Istället för satsningar på ordningsvakter
skulle vi med vår politik kunna anställa nattvandrarmammor och
ungdomsvärdar istället för att lägga stora summor pengar på privata
säkerhetsbolag.
Med Vänsterpartiets politik hade staden kunnat utöka antalet
feriejobb med 1 000 arbetstillfällen, förstärka jobbtorgen och
intensifiera arbetet med unga som varken arbetar eller studerar.
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Handlingar i ärendet
 RK 2021/242-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12
Tertialrapport 1 2021 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
 RK 2021/242-2 Bilaga 1 - Blankettset ekonomi
 RK 2021/242-4 Bilaga 3 - Uppföljning klimatinvestering
LED-belysning 2021
 RK 2021/242-5 Bilaga 4 - Uppföljning klimatinvestering
växtbäddar med biokol 2021
 RK 2021/242-6 Bilaga 5 - Ansökan om medel från
Delegationen mot segregation 2021
 RK 2021/242-7 Bilaga 2 - Reviderad lokal handlingsplan
mot våldsbejakande extremism Rinkeby-Kista 2021
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§ 14
Information om det skolsociala teamet
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m. fl. (S)
RK 2021/167

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelsen efterfrågar Elvir Kazinic m.fl. (S) en redogörelse med
information om det skolsociala stödteamet.
Förvaltningens skolsociala stödteam är en viktig del av
socialtjänstens förebyggande arbete och en viktig del i samverkan
mellan stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och de
kommunala högstadieskolorna i stadsdelsområdet.
Arbetsgruppen ingår i Preventionsenheten som sorterar under
avdelning Individ och familj, och består av fyra skolsocionomer
som arbetar ute på de kommunala skolorna med högstadieelever.
Skolsocionomerna arbetar med elever från årskurs 4-9 med hög
frånvaro och låg måluppfyllelse. Skolsocionomerna samverkar med
elevernas föräldrar, skolpersonal, elevhälsa och när det är behövs
också med den myndighetsutövande delen av socialtjänsten.
I ärendet beskrivs skolsociala stödteamets arbete mer utförligt.
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 2021/167-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-25
Information om det skolsociala teamet
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§ 15
Inrätta Fritidsbanker i Rinkeby-Kista
Svar på skrivelse av Veronica Stiernborg m.fl. (V) samt Elvir
Kazinic m.fl. (S)
RK 2021/162

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Veronica Stiernborg m.fl. (V) samt Elvir Kazinic m.fl. (S) har
inkommit med en skrivelse gällande Fritidsbanker som finns på
flera håll i landet. Skribenterna föreslår att stadsdelsförvaltningen
får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att starta en
Fritidsbank i Rinkeby-Kista.
Förvaltningen kan se att en Fritidsbank skulle gynna möjligheten
för fler invånare att delta i idrottsaktiviteter med anledning av
enkelheten i att låna utrustning. Förvaltningen har dock inget
grunduppdrag i att arbeta med att arrangera idrottsaktiviteter eller
att låna ut idrottsutrustning för detta ändamål och ser därmed inte en
möjlighet att utreda förutsättningarna för detta. Förvaltningen ställer
sig positiv till samarbete med en Fritidsbank om en sådan öppnar i
stadsdelsområdet.
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 Reservation nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservation
Veronica Stiernborg m.fl. (V) och Elvir Kazinic m.fl. (S)
reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för gemensamt
förslag enligt följande:
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Förslag till beslut
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tackar förvaltningen för svar
och ställer oss positiva till förvaltningens syn på hur fritidsbanker
kommer öka möjligheten till hur fler invånare i vårt område att delta
i idrottsaktiviteter med möjligheten av enkelheten till att låna
utrustning.
Många barnfamiljer har idag inte råd att varje år köpa ett nytt sätt
skridskor, skidor, fotbollskor etc till sina barn. Och de familjer som
har råd kanske instämmer i det orimliga i att varje år investera i nytt
för barn i växande ålder.
Som vi nämner i vår skrivelse skulle även en fritidsbank kunna
utökas till att låna ut verktyg som används mer sällan i ett hushåll,
så som slagborr, skruvdragare etc. Att varje hushåll idag ska ha allt
detta är inte bara orimligt utifrån konsumtion och miljöskäl utan
även ekonomiskt.
Vi har tagit del av förvaltningens svar i att de inte har ett
grunduppdrag i att arrangera idrottsaktiviteter eller låna ut
utrustning, och att sådan verksamhet ska ligga hos
Idrottsförvaltningen, och om så görs ställer sig förvaltningen
positiva. Ett medskick skulle vara att detta skulle ske i samröre med
något utav Järvas utbredda föreningsliv.
Med bakgrund av detta föreslår vi
Att: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att starta dialog med
idrottsförvaltningen för att verka för uppstart av en eller flera
fritidsbanker ska finnas i Rinkeby-Kista Stadsdel.
Att: Idrottsförvaltningen tillsammans med Jobbtorg ska utreda om
fritidsbanken kan drivas som ett arbetsmarknadsprojekt och hur
relevanta föreningar i stadsdelen kan engageras i verksamheten.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/162-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-19 Inrätta
Fritidsbanker i Rinkeby-Kista
 RK 2021/162-1 Bilaga - Skrivelse av Veronica Stiernborg
m.fl. (V) samt Elvir Kazinic m.fl. (S)
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§ 16
Fördelning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021
RK 2021/259

Beslut
1. Nämnden beviljar helt eller delvis bidrag till följande
föreningar.
AIF Kista beviljas bidrag med 30 000 kronor. Del av
ansökan avslås med 70 000 kronor.
Akalla 4H-Klubb beviljas bidrag med 100 000 kronor.
Arrangemangsgruppen Akalla By beviljas bidrag med
37 250 kronor. Del av ansökan avslås med 31 500 kronor.
Existera beviljas bidrag med 46 000 kronor.
Husby Frikyrkoförsamling beviljas bidrag med
47 200 kronor.
Husby Konst & Hantverksförening beviljas bidrag med
94 000 kronor.
Internationella Bekantskaper beviljas bidrag med
100 000 kronor.
KFUM Zliproad CSC Stockholm beviljas bidrag med 5 000
kronor.
Kista Träff beviljas bidrag med 50 000 kronor. Del av
ansökan avslås med 50 000 kronor.
Kodcentrum beviljas bidrag med 100 000 kronor.
Norra Järva Scoutkår beviljas bidrag med 24 000 kronor.
Rinkeby Folkets Hus beviljas bidrag med 33 000 kronor.
Del av ansökan avslås med 15 000 kronor.
Unga Örnar Turbo (Husby/Akalla) beviljas bidrag med
8 000 kronor.
Verdandi (ansökan om aktiviteter höst- och jullov) beviljas
bidrag med 30 000 kronor.
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Verdandi (ansökan om aktiviteter sommarlov) beviljas
bidrag med 100 000 kronor.
2. Nämnden avslår helt bidrag till följande föreningar
Idrottsföreningen Rinkeby Runs ansökan om 100 000 kronor
avslås.
IGTO-NTO Järvas ansökan om 30 000 kronor avslås.
3. Nämnden avslår helt, med hänvisning till formaliabrister,
ansökningar från följande föreningar.
Det gror i betongen
EADO – East Africa Development Organisation
Somaliska föreningen för integration och
samhällsinformation
Sammanfattning av ärendet
Enligt stadsdelsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag kan
nämnden bevilja ekonomiskt bidrag till föreningar och
organisationer vars verksamhet kompletterar och stödjer nämndens
kärnverksamhet. Enligt innevarande års verksamhetsplan ska
nämndens bidrag gå till verksamhet och aktiviteter som verkar
trygghets- och integrationsfrämjande. Barn och ungdomar är
prioriterade målgrupper med särskilt fokus på flickor och unga
kvinnor samt barn och ungdomar med funktionsvariationer.
I ärendet redogörs för inkomna ansökningar avseende det ordinarie
föreningsbidraget för år 2021. Sammanlagt har föreningarna ansökt
om 1 100 950 kronor. Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar
bidrag om totalt 804 450 kronor.
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
och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget –
se Reservation nedan.
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Beslutsgång
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Elvir Kazinic (S) i ärendets
handläggning eller beslut.
Reservation
Veronica Stiernborg m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut
till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Vi föreslår följande:
- Att nämnden delvis beviljar förvaltningens beslut.
- Att bevilja AIF Kista bidrag med 100 000 kr.
Vi tycker att förvaltningens bedömningar i ansökningarna i stort är
rimliga. Dock anser vi att AIF Kista ska beviljas bidrag med 100
000 kr. Föreningen hade i sin ansökan, om totalt 100 000 kr,
redovisat kostnader för bl.a. diverse kamerautrustning. Detta har
förvaltningen i sitt förslag till beslut avslagit. Förvaltningen
hänvisar i sitt beslut till att många ungdomar har kamera i sina
mobiltelefoner idag och att det ska räcka som kamerautrustning. Vi
gör också bedömningen att många ungdomar har kamera i sina
telefoner idag, men att det ska fungera som komplement mot en
ordentlig kamerautrustning i en fotokurs ser vi som orimligt. Att
lära sig att fotografera kräver fler funktioner och tillbehör än vad de
flesta har i sina kameror i mobiltelefonen och vi tror att många
ungdomar skulle ha mycket nytta och glädje av att lära sig att
fotografera med en kamera, med de många olika funktioner och
tillbehör de erbjuder.
Därför föreslår vi att nämnden ska godkänna förvaltningens förslag
till beslut, med ändringen att bevilja föreningen AIF Kista bidrag
med 100 000 kr.
Särskilt uttalande 1
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Tomas Beer (MP) och Patrick
Amofah (C) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande:
Stödet till föreningslivet i vår stadsdel är en viktig del i arbetet med
att stärka civilsamhället och bidra till fortsatt tillväxt bland de
många föreningar i stadsdelen som gör ett stort, frivilligt arbete inte
minst för att nå barn och unga. Vi vill påminna om att den grön-blå
majoriteten för verksamhetsåret har höjt föreningsbidraget till en
miljon kronor.
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Till nästa år bör ärendet om föreningsbidrag tas tidigare på året.
Detta skulle ge föreningarna bättre förutsättningar för att planera
och genomföra sin verksamhet på ett adekvat sätt.
Vi vill också påminna om att den föreningssamordnare majoriteten
beslutade om i sin verksamhetsplan för 2021 nu är tillsatt och ska
påbörja sitt arbete. I dennes uppdrag ligger att stärka samverkan
mellan stadsdelen och civilsamhället, bygga broar mellan olika
aktörer – men också säkerställa att de bidrag som ges används efter
de riktlinjer som finns. I detta ligger också att göra sitt yttersta för
att motverka felaktig användning av bidragen eller fusk.
Särskilt uttalande 2
Kerstin Aggefors m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
Vi socialdemokrater ser fortfarande en problematik med
fördelningen av föreningsbidragen för 2021. Vi noterar dock att ett
mer stödjande arbete till föreningarna som söker bidrag kan väntas
från förvaltningens sida när en person för detta har anställts.
Vi kan samtidigt notera att av de tillgängliga medlen på 1 mnkr så
föreslås endast 804 450 kr användas i detta beslut. Det betyder att
det fortfarande finns 195 550 kr att fördela. Vi förutsätter därför att
föreningar på nytt inbjuds att söka medel under detta år. Samtidigt
måste vi beklaga att vår stadsdel endast erbjuder 1 mnkr för att
stödja föreningslivet. I Spånga-Tensta är motsvarande belopp 2
mnkr.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/259-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-17
Fördelning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021
 RK 2021/259-2 Bilaga 1 - Redovisning av inkomna
ansökningar om föreningsbidrag 2021, samt förvaltningens
förslag till beslut 21-05-17
 RK 2021/259-3 Bilaga 2 - Ansökningar om föreningsbidrag
21-05-17
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§ 17
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Löparakademin
RK 2021/161

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner att överenskommelse om
idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknas med
Löparakademin 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 (Dnr: RK 2020/610)
har nämnden beslutat om ettåriga överenskommelser om högst
750 000 kronor per år.
Ansökan om IOP har inkommit från Löparakademin. Förvaltningen
anser att Löparakademins verksamhet är ett betydelsefullt
komplement till förvaltningens förebyggande och främjande
fritidsverksamhet för unga och föreslår därför att den etablerade
samverkan ska fortsätta. Förvaltningen föreslår därför att en ny IOP
överenskommelse tecknas med Löparakademin.
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 2021/161-3 Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-31 Idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Löparakademin
 RK 2021/161-1 Bilaga 1 - Överenskommelse om idéburet
offentligt partnerskap mellan Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning och Löparakademin
 RK 2021/161-2 Bilaga 2 - Ansökan från Löparakademin om
idéburet offentligt partnerskap
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§ 18
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
Studiefrämjandet
RK 2021/72

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner att överenskommelse om
idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknas med
Studiefrämjandet för perioden 1 juli till den 31 december
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 har nämnden ställt
sig bakom nya överenskommelser om högst 750 000 kronor per år,
bland annat IOP med Studiefrämjandet.
Ansökan om IOP har inkommit från Studiefrämjandet.
Förvaltningen anser att Studiefrämjandets verksamhet är ett viktigt
komplement till ordinarie föräldrastödsverksamhet och föreslår
därför att den etablerade och långsiktiga samverkan ska fortsätta.
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 2021/72-9 Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-15 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Studiefrämjandet
 RK 2021/72-10 Bilaga 1- Ansökan från Studiefrämjandet om
idéburet offentligt partnerskap
 RK 2021/72-11 Bilaga 2 - Överenskommelse om idéburet
offentligt partnerskap mellan Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning och Studiefrämjandet
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§ 19
Framtidens hus - lokal för aktivitetsbaserad verksamhet
för ungdomar mellan 16-19 år i Rinkeby
Genomförandeärende
RK 2021/197

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget om en ny permanent
verksamhetslokal med aktivitetsbaserad inriktning för
ungdomar mellan 16 och 19 år på Rinkebystråket 91 – 95 i
Rinkeby.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa
ombyggnation och verksamhetsanpassning av den
föreslagna lokalen och att senare teckna avtal med
fastighetsägaren Familjebostäder AB i enlighet med vad
som redovisas i tjänsteutlåtandet.
Sammanfattning av ärendet
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade den 15 april att ge
förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen av en lokal för
aktivitetsbaserad ungdomsverksamhet med framtidsinriktning på
Rinkebystråket 91 – 95 i Rinkeby.
Förvaltningen har 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, har förvaltningen
tecknat erforderliga hyresavtal för att få tillgång till en lokal i den
närliggande Bredbyskolan från om med första maj till och med den
31 december i år 2021. Detta 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.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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Handlingar i ärendet
 RK 2021/197-6 Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-05 Framtidens hus - lokal för aktivitetsbaserad verksamhet för
ungdomar mellan 16-19 år i Rinkeby
 RK 2021/197-2 Bilaga 1 - Hyresförslag
 469757 Bilaga 3 Framtidens hus Rinkebystråket Rev 210323
(004)
 RK 2021/197-3 Bilaga 2 - Ombyggnadstillägg
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§ 20
Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen till
gruppboende inom socialpsykiatri
RK 2021/256

Beslut
1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser enhetschef Eva
Ingstrand till verksamhetschef enligt Hälso-och
sjukvårdslagen (2017:30) för hälso-och sjukvården vid
Akalla gruppboende.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL) ska vårdgivaren utse en
person som ansvarar för verksamhet som rör hälso-och sjukvård i
särskilda boendeformer. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är
vårdgivare för Akalla gruppboende inom socialpsykiatri och är
därmed skyldig att utse verksamhetschef enligt HSL för detta
boende. Förvaltningen föreslår att Eva Ingstrand från och med 28
maj 2021 utses till verksamhetschef för hälso- och sjukvården för
Akalla gruppboende.
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 2021/256-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-12
Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen till
gruppboende inom socialpsykiatri
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§ 21
Trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2021/188

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ”Remiss inför trafikförändringar i
SL-trafiken 2021/2022” till alla stadsdelsnämnder, berörda
facknämnder och stadsledningskontoret. Ärendet har beretts inom
avdelningen stadsutveckling, medborgarservice och fritid. Remissen
innehåller en lista på möjliga trafikförändringar som beräknas träda
i kraft i december 2021. Remissen är en del av den kontinuerliga
dialog som trafikförvaltningen för med Stockholms stad.
Förvaltningen ser positivt på det underliggande
trafikförsörjningsprogrammet där långsiktig hållbarhet står i fokus
samt arbete för att främja kollektivt resande. Förvaltningen noterar
att remissen endast i mycket begränsad omfattning beskriver förslag
till trafikförändringar vad gäller busstrafiken inom Rinkeby-Kista
stadsdelsområde. Förvaltningen ser fortsatt ett behov av
förstärkning av busslinje 179 mellan Sollentuna och Vällingby, då
linjen har hög belastning.
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:
Förutom de synpunkter som framförs i förvaltningens förslag till
beslut vill vi återigen framföra att det saknas en bussförbindelse
direkt mellan stadsdelarna på norra sidan av Järvafältet och Järva
Närsjukhus på Rinkeby allé.
Vi vill också understryka behovet av att förbindelsen mellan
Rinkeby och Ursvik färdigställs så att den planerade bussträckan på
bron mellan Rinkebysvängen och Ursvik kan förverkligas.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2021
Sida 34 (48)
2021-05-27

Handlingar i ärendet
 RK 2021/188-4 Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-13
Trafikförändringar i SL-trafiken
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§ 22
Förslag till detaljplan för Tvärbanans Kistagren, sträckan
Ärvinge
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
RK 2021/189

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan
för tvärbanans Kistagren sträckan Ärvinge. Förslaget har skickats
till berörda sakägare, facknämnder, förvaltningar, kommuner,
myndigheter, organisationer och företag. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra en utbyggnad av etapp Ärvinge som går mellan södra
Ärvinge till Jan Stenbecks torg. Planen innefattar spårväg med
dubbelspår, en breddning av Hanstavägen, två nya hållplatslägen
samt två teknikbyggnader och en likriktarstation.
Förvaltningen ställer sig positiv till föreslagen detaljplan och ökade
möjligheter för kollektivt resande. Förvaltningen ser ett behov av att
förtydliga dagvattenfrågan, främst avseende platsen under
tunnelbanespåren i anslutning till befintlig dagvattendamm. Detta
för att säkerställa framtida drift.
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 2021/189-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-06 Förslag
till detaljplan för Tvärbanan Kistagrenen, sträckan Ärvinge
 RK 2021/189-4 Bilaga 1 - Plankarta
 RK 2021/189-3 Bilaga 2 - Planbeskrivning Tvärbanans
Kistagren

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2021
Sida 36 (48)
2021-05-27

§ 23
Alkoholserveringstillstånd för Café Capri Balkan Food
Svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
RK 2021/252

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Juvelsa handelsbolag om
serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens tillståndsdelegerande har remitterat en ansökan om
alkoholserveringstillstånd för sökande Juvelsa handelsbolag
gällande restaurangen ”Cafe Capri Balkan Food”, Kronborgsgränd
14. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd att servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten, i restaurang, fredag till lördag kl. 11.00–01.00 och
uteservering, måndag till söndag, utrymning tid kl.11.00–22.00
samt i restaurang, söndag till torsdag kl. 11:00-22:00. 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 2021/252-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-26
Alkoholservering för Café Capri Balkan Food
 RK 2021/252-1.1 Remiss rörande tillstånd för
alkoholservering
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§ 24
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 1, 2021
RK 2021/254

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 1, 2021.
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 2021/254-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-20
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS- kvartal 1, 2021
 RK 2021/254-4 Bilaga 1, Redovisning av ej verkstälda beslut
Kvartal 1-2021 Äldreomsorg.
 RK 2021/254-2 Bilaga 3, Redovisning av ej verkstälda
beslut. Kvartal 1-2021 Individ- och familj
 RK 2021/254-3 Bilaga 2, ej verkstälda beslut Kvartal 1-2021
Funktionsnedsättning.docx K
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§ 25
Patientsäkerhetsberättelse äldreomsorg 2020
Patientsäkerhetsberättelsen för Kista vård- och
omsorgsboende och Kista servicehus
RK 2021/239

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren senast
den första mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse för
föregående år. Patientsäkerhetsberättelsen för Rinkeby-Kista
äldreomsorg i egen regi redovisas i sin helhet i bilaga.
 Våren 2020 förändrades vardagen i verksamheterna. Fokus
lades på att hantera och minska smitta och smittspridning av
Covid-19. Stor vikt har lagts vid att godkänd
skyddsutrustning ska finnas tillgänglig för personalen.
Rutiner och arbetssätt har hela tiden anpassats till nya eller
ändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och
region Stockholm.
 Under 2020 har ett annat stort fokusområde gällande hälsooch sjukvården varit att fortsätta utveckla dokumentationen i
patientjournalerna.
 De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka
patientsäkerheten är strukturerade och regelbundna
teammöten som leds av sjuksköterska.
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 2021/239-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-12
Patientsäkerhetsberättelse 2020
 RK 2021/239-1 Bilaga -Patientsä¨kerhetsberättelse
äldreomsorg 2020
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§ 26
Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter
Beslut
1. Skrivelsen "Asfalt saknas på vägar på gång- och cykelvägar
på Järvafältet" från Elvir Kazinic m.fl. (S) överlämnas till
förvaltningen för beredning.
2. Skrivelsen "Rusta upp minnesplatsen efter bussolyckan i
Norge med Kista-barn" från Elvir Kazinic m.fl. (S)
överlämnas till förvaltningen för beredning.
3. Skrivelsen "Information om aktuella trygghetsvandringar till
de boende" från Elvir Kazinic m.fl. (S) överlämnas till
förvaltningen för beredning.
4. Skrivelsen ”Skrivelse” från Veronica Stiernborg m.fl. (V)
överlämnas till förvaltningen för beredning.
5. Skrivelsen "Skrivelse om våld i nära relationer” från
Veronica Stiernborg m.fl. (V) överlämnas till förvaltningen
för beredning.
6. Skrivelsen "Att uppmärksamma och uppskatta lokala unga
förebilder i Rinkeby-Kista" från Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Tomas Beer (MP), Patrick Amofah (C) överlämnas till
förvaltningen för beredning.
Inkomna skrivelser
 "Asfalt saknas på vägar på gång- och cykelvägar på
Järvafältet" från Elvir Kazinic m.fl. (S)
 "Rusta upp minnesplatsen efter bussolyckan i Norge med
Kista-barn" från Elvir Kazinic m.fl. (S)
 "Information om aktuella trygghetsvandringar till de
boende" från Elvir Kazinic m.fl. (S)
 "Skrivelse" från Veronica Stiernborg m.fl. (V)
 "Skrivelse om våld i nära relationer" från Veronica
Stiernborg m.fl. (V)
 "Att uppmärksamma och uppskatta lokala unga förebilder
i Rinkeby-Kista" från Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Tomas
Beer (MP), Patrick Amofah (C).
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§ 27
Postlista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av postlista från och med den 30 mars 2021 till och med
den 11 maj 2021.
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§ 28
Uppdragslista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Stadsdelsnämndens uppdragslista till förvaltningen från den 27
maj 2021.
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§ 29
Konferenser och utbildning
Inga inkomna inbjudningar fanns att anmäla.

Protokoll nr 5/2021
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§ 30
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde
RK 2021/22

Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 31
mars 2021.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/22-7 Prototokoll pensionärsråd 2021-03-31
 RK 2021/22-10 Bilaga 1 Äldreomsorgens årsrapport 2020
 RK 2021/22-8 Bilaga 2 Livet under första vågen
 RK 2021/22-9 Bilaga 3 Ensamhet, volontärarbete och
internetanvändning bland äldre stockholmare
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§ 31
Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde
RK 2021/23

Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av protokoll från funktionshinderrådets sammanträde
den 22 april 2021.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/23-3 Protokoll funktionshinderråd 2021-04-22
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§ 32
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Ärende och datum
Beslut att
stadsdelsnämndens
sammanträde hålls
inom stängda dörrar
Dnr: RK 2021/349
2021-05-12
Gemensam
upphandling
omfattande jourhemsverksamhet
Dnr: RK 2021/248
2021-04-08
Anmälan av
personuppgiftsincident inom
förskola
Dnr: RK 2021/251
2021-04-09
Tillfällig stängning av
förskola på grund av
ventilationsombyggnad, samt
flyttning av
verksamheten till
annan tillfällig lokal
Dnr: RK 2021/260
2021-04-23

Beslut

Delegat
Stadsdelsnämndens
ordförande

Stadsdelsdirektören

Anmäla incidenten
Stadsdelstill Integritetsskydds- direktören
myndigheten

Avdelningschef
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§ 33
Inkomna rapporter, protokollsutdrag med mera
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade
inom stadsdelsförvaltningen.
1. Beslut från kommunfullmäktige – Revidering av riktlinjer
för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg
Inkom 2021-04-20
2. Beslut från kommunfullmäktige – Stockholms stads
trygghetsprogram 2020-2023
Inkom 2021-04-20
RK 2020/516
3. Beslut från socialnämnden – Årsrapporten
Stockholmsenkäten
Inkom 2021-05-06
Dnr: RK 2021/345
4. Beslut från socialnämnden – Enkätundersökning ekonomiskt
bistånd 2020
Inkom 2021-05-06
Dnr: RK 2021/346
5. Beslut från socialnämnden – Uppföljningskartläggning av
utskrivningsprocessen från sluten hälsa- och sjukvård 2020
Inkom 2021-05-06
6. Beslut från socialnämnden – Förstärkt uppföljning av
utförarverksamheter i egen regi likställd uppföljning av
verksamheter som bedrivs enligt SoL och LSS inom
funktionsnedsättning och socialtjänst
Inkom 2021-05-07
7. Beslut från socialnämnden – Kartläggning - Personer i
hemlöshet i Stockholms stad
Inkom 2021-05-07
Dnr: RK 2021/347
8. Beslut från socialnämnden – Inriktning av medel för lokala
utvecklingsprojekt och studieresor 2022 (FOU-medel) samt
redovisning av lokala utvecklingsprojekt (LUM)
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genomförda under 2020
Inkom 2021-05-07
9. Beslut från socialförvaltningen – Vägledning för
stadsdelsförvaltningarnas arbete med sociala insatsgrupper
(målgruppen 12-20 år)
Inkom 2021-05-07
Dnr: RK 2021/351
10. Beslut från kommunfullmäktige – Årsredovisning 2020 med
uppföljning av budget för Stockholms stad
Inkom 2021-05-11
11. Beslut från kommunfullmäktige – Revisionsberättelser över
de kommunala nämndernas verksamhet för år 2020 jämte
granskningsrapporter avseende bolagen samt
revisionsberättelse
Inkom 2021-05-11
Dnr: RK 2021/354
12. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-05-20
Dnr: RK 2021/51
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§ 34
Fyllnadsval till sociala delegation för återstoden av 2021
RK 2021/184

Beslut
1. Nämnden utser Tomas Beer (MP) till ny ledamot i sociala
delegationen för återstoden av 2021.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade den 4 januari 2007 att
inrätta ett utskott (social delegation) bestående av sju ledamöter och
tre ersättare. Stadsdelsnämnden utsåg den 4 januari 2021 ledamöter
och ersättare i sociala delegationen.
Med anledning av att två ledamotsplaster är vakanta behövs
fyllnadsval genomföras. Moderaterna, Miljöpartiet och
Centerpartiet nominerar Tomas Beer (MP), ledamot i
stadsdelsnämnden, till ny ledamot i sociala delegationen.
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 2021/184-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-24
Fyllnadsval till sociala delegationen för återstoden av 2021

