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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 21 december 2021.
Paragraferna 21, 33, 34 justerades omedelbart den 16
december 2021.
Dagordningen godkändes med ändringen att ärendena 33-34
behandlas efter ärende 4 samt ärende 35-36 efter ärende 15.
Nämnden ajournerades mellan klockan 18:00-19:30 för
informationsnämnd samt allmänhetens frågestund. Sammanträdet
återupptogs klockan 19:30. Nämnden ajournerades igen
mellan klockan 20:20-20:25 på grund av tekniska problem.
Sammanträdet återupptogs klockan 20:25.
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§2
Anmälan av föregående protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde
den 25 november 2021 justerats den 25 november 2021 avseende §§
31, 34 samt den 2 december 2021 avseende §§ 1-30, 32-33, 35-43.
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§3
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/613
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§4
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/616
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§5
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2021/659
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§6
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2021/663
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§7
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2021/660
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§8
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2021/666
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§9
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2021/661
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§ 10
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2021/665
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§ 11
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2021/662
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§ 12
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2021/664
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§ 13
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2021/668
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§ 14
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2021/676
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§ 15
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 1
december 2021, den 10 december 2021 och den 15 december 2021.
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§ 16
Förvaltningens och nämndens information och frågor
Ordförande lämnade följande information till nämnden:
 Framtidens hus i Rinkeby invigdes den 14 december.
 I stadsdelsområdet har parkbänkar rustats upp och målats i
regnbågsfärger.
Ställföreträdande stadsdelsdirektör lämnade följande information
till nämnden:
 Avdelningen Stadsutveckling, medborgarservice och fritid
har tagit fram ett jullovsprogram över vilka aktiviteter som
finns i Husby, Akalla, Kista och Rinkeby. Avdelningen har
även tagit fram en folder som summerar Rinkebys 50årsfirande 2021.
 Under jullovet har förvaltningen erbjudit 110 ungdomar en
ferieanställning.
 Förvaltningen följer situationen gällande covid-19 och och
har bemannat för att ta höjd för ännu striktare restriktioner
inför kommande julledigheter.
Följande frågor ställdes:
 Kerstin Aggefors (S): Det saknas informationsskyltar
utanför framtidens hus. Förvaltningen svarade att skyltarna
var försenade från leverantören, men att de kommer sättas
upp så snart de levereras.
 Estanislao Mboro (S): Hur ser beredskapen och arbetet ut
inför snöröjningen i vinter? Hur följs det upp
att entreprenören plogar snö där de behövs
plogas? Förvaltningen svarade att de använder sig av en
vädertjänst för att hålla sig informerade om väderleken,
samt stämmer regelbundet av med entreprenören som sköter
snöröjningen och sandar. Det är svårt som invånare att
veta om det är Trafikkontoret eller
stadsdelsförvaltningens som har rådighet över platsen som
behöver plogas, men det går alltid att höra av sig till
förvaltningen ändå. Eller att använda sig av stadens app
Tyck-till för att göra sin felanmälan, sedan går synpunkten
till ansvarig förvaltning.
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§ 17
Medborgarförslag om fler sittplatser utomhus för
ungdomar
Svar på medborgarförslag
RK 2021/431

Beslut
Stadsdelsnämnden bifaller medborgarförslaget och uppdrar till
förvaltningen att planera för att uteplatser uppförs under 2022 i
enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning har fått ett medborgarförslag
om att utöka antalet uteplatser för invånare för beredning den 26:e
augusti 2021. Förvaltningen anser i likhet med förslagsgivarna att
det är viktigt att bibehålla och skapa nya ytor som möjliggör
umgänge både utomhus och inomhus samt att det ska finnas platser
för avskildhet.
Förvaltningen bedömer att befintligt utbud av parkmöblemang
möter de övergripande behoven. Samtidigt är förvaltningen positivt
inställd till att pröva nya placeringar och utformningar av bänkar
och sittplatser i dialog med invånare i den mån det är möjligt.
Invånarnas synpunkter och behov tas även omhand i samband med
stadsmiljö- och exploateringsprojekt.
Förvaltningens förslag är att placera ut tre uteplatser i enlighet med
geografiska önskemål. I klartext innebär detta att bänkar kommer
placeras ut vid Husby ishall, vid Trudelutten i Kista, samt i Akalla,
öster om minigolfbanan. För att möta förslagsställarnas önskemål
avseende färger, kommer feriearbetande ungdomar att få välja färg
utifrån stadens ramverk samt måla dessa bänkar under jullovet.
Utplacering sker därefter under våren 2022 med utvärdering efter
sommaren 2022.
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 2021/431-5 Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-16
Medborgarförslag om fler sittplatser utomhus för ungdomar
21-11-24
 RK 2021/431-6 Bilaga 2 Kompletterande svar från
förslagsställare
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§ 18
Ekonomisk månadsrapport - november 2021
RK 2021/582

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 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 172,3 mnkr. Investeringsbudgeten för
2021 är 13,9 mnkr, varav 1,8 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. Ombudgetering om 2,2 mnkr beviljades
förvaltningen i maj och ytterligare medel om 0,2 mnkr för
sommarkollo beviljades i juni. I oktober beviljades förvaltningen
budgetjustering om 6,2 mnkr för förskolor med hög hyra och
placeringskostnader av unga i utsatta eller särskilt utsatta områden.
Förvaltningen prognostiserar ett samlat överskott om 33,0 mnkr.
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.
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Särskilt uttalande
Elvir Kazinic m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande:
"Vi socialdemokrater har ända sedan nämndmötet i mars efterfrågat
åtgärder för att undvika ett stort överskott vid årets slut. Nu i
november kan vi notera att det hittills ökat med några miljoner i
månaden för att nu redovisas till 33 mnkr. Kan vi i årsredovisningen
åter nå siffran 40 mnkr?
Med tanke på de stora problem inom många områden som finns i
stadsdelen anser vi att detta är beklagligt. Hur mycket förebyggande
arbete hade vi kunnat genomföra för att öka tryggheten för våra
boende? Hur hade dessa medel kunnat användas för att ge våra barn
och ungdomar bättre förutsättningar?"
Handlingar i ärendet
 RK 2021/582-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-10
Ekonomisk månadsrapport - november 2021
 RK 2021/582-2 Bilaga Förvaltningens månadsrapport
november 2021
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§ 19
Verksamhetsplan 2022 för Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd
RK 2021/618

Beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till
verksamhetsplan 2022 och överlämnar denna till
kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering om 5,7 mnkr för
trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 2.
3. Nämnden begär budgetjustering om 2,6 mnkr för
introduktionsförskola enligt bilaga 2.
4. Nämnden begär budgetjustering om 4,8 mnkr för
aktivitetscenter enligt bilaga 2.
5. Nämnden begär budgetjustering om 5,1 mnkr för
klimatinvesteringar enligt bilaga 2.
6. Nämnden begär budgetjustering om 1,3 mnkr för biologisk
mångfald enligt bilaga 2.
7. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 68,4 mnkr
enligt bilaga 10.
8. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättning till dessa
enligt bilaga 11.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd anger
inriktningen för förvaltningens verksamhet under 2022.
Verksamhetsplanen knyter an till kommunfullmäktiges tre
inriktningsmål:
• En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
• En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
• En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
Inom varje inriktningsmål har fullmäktige formulerat mål för
verksamhetsområden. Stadsdelsnämnden har i sin planering
konkretiserat kommunfullmäktiges mål genom att ta fram
nämndmål som är specifika och mätbara genom indikatorer som
kopplas till måluppfyllelse.
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Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget – se
Reservation nedan.
Veronica Stiernborg m.fl. (V) 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.
Reservation
Elvir Kazinic m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag enligt följande:
"Förslag till beslut
Att
Att
Att
Att

delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.
avsätta 2 mnkr till föreningsbidrag under 2022
erbjuda sommarjobb till alla ungdomar i rätt åldrar
därutöver anföra följande

Stockholm är en stad av möjligheter. Här finns världsledande
utbildning och forskning. Här finns i grunden ett samhälle som
levererar rättssäkerhet, stabilitet, utbildning, natur, upplevelser och
en välfärd som kan ge alla stockholmare möjligheter att utvecklas.
Men det är också en stad med stora skillnader.
Med segregation, trångboddhet och ökande klyftor följer
kriminalitet och otrygghet. Att staden samtidigt minskat det
förebyggande arbetet, i form av exempelvis fältassistenter och
fritidsgårdar, visar att Stockholm under Moderaternas ledning inte
tagit tillräckligt ansvar för att förebygga kriminalitet och
brottslighet. Stockholm kan bättre än att passivt se på när
skjutningar och dödligt våld blir en vardag i alltför många delar av
vår stad.
Denna utveckling måste nu brytas. Tryggheten måste öka och
kriminaliteten pressas tillbaka. Socialdemokraternas budgetförslag
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bygger på insikten att polisen och rättsskipningen ska hejda
brottsligheten samtidigt som staden behöver bära ett stort ansvar för
att, utifrån effektiva insatser, förebygga framtida brottslighet. I det
socialdemokratiska budgetförslaget reserveras 270 mnkr mer än i
det grönblåa budgetförslaget för staden för förebyggande arbete. Av
dessa avser 70 mnkr skolan med bl.a. en massiv satsning på
elevhälsan. Återstoden reserveras för förebyggande arbete i de olika
stadsdelsnämnderna.
En övergripande fråga i vår stadsdel är invånarnas känsla av
trygghet. I den allmänna debatten nämns vi ofta som en ”särskilt
utsatt stadsdel”. Gemensamt för många är att så snart som möjligt
kunna lämna det stigma som begreppet utgör. Men för att nå dit
måste vi erkänna och åtgärda de problem som i nuläget finns. När
tryggheten diskuteras och debatteras så kommer ofta ungdomar och
kriminaliteten i fokus.
Detta måste ske genom samverkan mellan myndigheter,
civilsamhället och de boende i olika åldrar. Stadsdelsnämnden, vars
resurser detta handlar om, är endast en aktör bland myndigheter och
andra. Förutsättningarna att nå framgång på vägen mot ökad
trygghet och en bra framtid för alla våra barn, ungdomar och vuxna
är helt beroende av samverkan mellan olika aktörer och en ökad
betoning på förebyggande insatser parallellt med att åtgärda aktuella
problem. Den fråga som nu får störst uppmärksamhet är
gängbrottsligheten som är starkt knuten till ungdomarna.
Med det förslag till budget som Socialdemokraterna presenterade i
kommunfullmäktige hade anslaget till Rinkeby-Kista ökat med 51,3
mnkr.
För att öka förutsättningarna för en förändrad situation i stadsdelen
krävs samverkan mellan förvaltningar, civilsamhället och många
andra. Föreningslivet är en del i detta som är särskilt viktig. Därför
föreslår vi socialdemokrater att anslaget till föreningsbidrag ska
vara 2 mnkr år 2022. Då når vi samma nivå som Spånga-Tensta. Ett
annat viktigt inslag är att vi kan träffa överenskommelser om IOPer
som ger föreningslivet en större möjlighet till långsiktiga och mer
genomarbetade insatser.
Som den viktigaste insatsen i det förebyggande arbetet föreslår vi
att särskilda satsningar görs för barn och ungdomar inom en rad
områden. I första hand behövs förstärkningar av resurser till
skolorna för att ge förutsättningar för alla barn/ungdomar att klara
sin skolgång så att de kan lämna grundskolan med
gymnasiebehörighet.
En meningsfull fritid är en annan förutsättning för en bra start i
livet. Rinkeby Kista har flera fritidsgårdar för ungdomar upp till 16
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år. Men sen är det förutom på idrottsområdet ett väldigt begränsat
utbud. Därför är det med glädje vi noterar att Framtidens Hus nu har
etablerats i Husby och Rinkeby. Äntligen kan man säga om
Rinkeby där det gått nära två år sedan Ungdomens Hus stängdes
och nu fått en ersättning. I våra stadsdelar saknas lokaler att mötas i
om man jämfört med övriga staden. Detta kombinerat med en stor
trångboddhet gör att behovet av någonstans att ses är mycket stort
utan att behöva ha en planerad verksamhet.
Under sommaren vill vi utöka möjligheterna till utflykter för
barnfamiljer. Därför föreslår vi att antalet bussutflykter ökas och att
nya resmål erbjuds. För många barn är detta den enda möjligheten
att lämna Stockholm och få något att berätta om för kompisarna när
de kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet.
Stockholm behöver en politik som gör att arbetslösheten och
behovet av försörjningsstöd sjunker – inte tvärtom. Därför måste
resurser nu föras från ekonomiskt bistånd till aktiva jobbinsatser. En
viktig komponent i detta är sommarjobb till våra ungdomar. Därför
föreslår vi att alla ungdomar i rätt ålder ska erbjudas sommarjobb.
En annan start på arbetslivet kan utgöras av att erbjuda jobb som
ungdomsvärdar, något som tidigare fanns här. Detta är en
verksamhet som vi vill undersöka möjligheten att återskapa. Vi vill
också öka antalet Stockholmsjobb så att i synnerhet fler kvinnor kan
få en start i arbetslivet.
Stockholm behöver ge våra äldre trygghet. Även här behövs
mötesplatser för att träffas. Öppna mötesplatser finns i Husby och i
Rinkeby. Aktiviteter som finns här är olika typer av hantverk,
studiebesök och utflykter. Dessa drivs av pensionärer som svarar för
öppethållandet på frivillig basis. En välkommen förstärkning av
detta skulle vara att en personal kunde anställas på deltid.
En förutsättning för att stadsdelens verksamheter ska fungera är att
de anställda är välutbildade och kan erbjuda god service till
invånarna. Då är det viktigt att de förutom fackkompetens också har
goda kunskaper i svenska. Det gäller speciellt i förskolorna och
inom äldreomsorgen.
I socialdemokraternas förslag till budget ingår mer resurser till
förskolorna i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är
bl.a. att öka inskrivningsgraden i förskolan. Därför behöver en
översyn göras av den nuvarande tillämpningen av förskolans
socioekonomiska tillägg i stadens resursfördelningssystem.
Satsningen på introduktionsförskolor ska fortsätta. Stadens
förskolor ska stödja flerspråkighet hos barn med annat modersmål
än svenska. För dem måste språkträningen inför skolstarten börja
redan på förskolan. En lönesatsning behöver ske för att kunna öka
förskoleyrkenas attraktionskraft. Vi vill också införa
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förstärkningsteam för vikarier.
För äldre som kanske har nedsatt hörsel blir det extra svårt att förslå
personalen om de anställda inte har tillräckliga språkkunskaper. Vi
förutsätter därför att de anställda erbjuds möjligheter att öka sina
kunskaper i svenska på arbetstid. Detta för att undvika störningar i
verksamheterna.
Pandemin har naturligtvis medfört stora belastningar och
omställningar för personalen som ändå fått det att fungera. Men en
förutsättning för att verksamheten ska fungera väl är att de anställda
upplever en bra arbetsmiljö. Vi har erfarit att sjukskrivningar bland
personalen är på väg upp. Med oro noterar vi skrivningarna i
verksamhetsplanen om att man särskilt måste överväga om
uppkomna vakanser ska återbesättas."
Reservation
Veronica Stiernborg m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut
till förmån för eget förslag enligt följande:
"Förslag till beslut




att avslå förvaltningens förslag till budget och
verksamhetsplan 2022
att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och
budget utifrån Vänsterpartiets reservation i
kommunfullmäktige
att därutöver anföra:

Med Vänsterpartiets budgetförslag får stadsdelsnämnderna totalt
498,5 miljoner kronor (mnkr) mer än majoritetens budget för 2022.
De som arbetar i välfärden ska inte behöva oroa sig för
nedskärningar, för få kollegor och orimliga effektiviseringskrav. De
ska känna att de har förutsättningar för att göra sitt jobb på bästa
sätt. Vi i Vänsterpartiet säger därför nej till majoritetens generella
effektiviseringar i välfärden. Att ställa krav på så kallade generella
effektiviseringar är inget annat än nedskärningar som leder till
försämringar av bemanning, arbetsmiljö och kvalitet i
verksamheterna.
Staden som arbetsgivare
Staden ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare som erbjuder
goda arbetsvillkor. Våra medarbetare ska ha stora möjligheter att
vidareutvecklas i sitt yrke och mötas av ett öppet och respektfullt
klimat. Heltid och fasta anställningar ska vara norm, där de
timavlönades andel av den arbetade tiden ska minimeras. Inte minst
coronapandemin har visat hur oerhört viktigt det är med hög
bemanning och trygga anställningar för att minimera
smittspridningen i äldreomsorgen. Vi vill att staden centralt ska ta
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initiativ till förhandlingar om tecknandet av ett lokalt kollektivavtal
för att säkra fasta anställningar i äldreomsorgen. Kvinnor som står
utanför arbetsmarknaden ska kunna erbjudas fasta anställningar
inom exempelvis hemtjänst.
Stadsmiljö
Stockholm ska vara en stad där alla känner sig trygga och kan röra
sig fritt. De offentliga rummen så som parker och grönområden ska
vara välskötta och tillgängliga för alla. Vi avsätter därför 59 mnkr
för att utöka investeringarna i park- och gatumiljö och ytterligare 54
mnkr i ökad budget för renhållning och parkskötsel.
Muralmålningar och mosaikväggar ska bli flera, som en del av
feriejobbsattsningen. Ett krafttag med berörda bostadsbolag,
centrumägare och förvaltningar måste ske för att få bukt med
råttproblemet.
Förskola
Alla barn har rätt till en trygg och lugn förskolemiljö där de kan
utvecklas efter sina förutsättningar. För att det ska vara möjligt
behöver anställda inom barnomsorgen få stärkt kapacitet genom
ökade resurser och mindre barngrupper. Vänsterpartiets budget,
som har en schablonhöjning på 4 % till förskolorna, finns utrymme
att öka personaltätheten och satsa på upprustning av lokaler till
förskolorna.
Förebyggande verksamhet
Fritidsverksamheter och parklekar är viktiga kompensatoriska
verksamheter som ska erbjuda barn och unga en meningsfull fritid
och stärka viktiga skyddsfaktorer, de ska arbeta nära andra
förebyggande verksamheter så som fältassistenter. I vår budget
finns det även särskilda satsningar på att stärka fritidsgårdarna,
medborgarkontoren och lokal kulturverksamhet, vi vill också satsa
på fler medborgarvärdar. Ungdomsvärdarna som den borgliga
majoriteten tog bort ska tillbaka, denna gång tillsammans med
satsning på nattvandrarmammor. Det ger större trygghet än de
privata ordningsvakt och väktarbolag som den borgliga majoriteten
har tillsatt Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid
oavsett funktionsförmåga, därför avsätter vi särskilda medel för att
förstärka fritidsverksamhet för barn och unga med
funktionsvariation. Återupprustning av den gamla Reactor lokalen
ska genomföras för att kunna användas för ungas sport och
fritidsintresse, i samarbete med lokala idrottsföreningar.
Arbetsmarknad
Att kunna försörja sig och ha en meningsfull sysselsättning ska vara
en grundläggande självklarhet för alla som bor i Stockholm.
Vänsterpartiet vill att de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få
individuellt anpassat stöd och vägledning med möjlighet att
karriärväxla, utbilda sig eller få en praktikplats. Med våra satsningar
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kan staden utveckla den uppsökande verksamheten, förstärka
jobbtorgen och intensifiera arbetet med unga som varken arbetar
eller studerar. Med vår budget garanterar vi feriejobbsgaranti.
Socialtjänst
Stadens myndighetsutövning ska vara rättssäker och likvärdig i alla
stadsdelar. Alla som har behov av sociala insatser och bistånd ska få
kvalitativt stöd av socialtjänsten. Vi ser dock att strukturella
utmaningar fortfarande präglar socialtjänstens verksamheter och i
takt med det fortsätter stadens sociala skuld att växa. Det är
bekymmersamt att socialtjänsten inte får tillräckliga resurser av
majoriteten att stödja de barn, funktionsnedsatta och
socioekonomiskt utsatta familjer som har behov av det. För att klara
av välfärdsuppdraget och möta invånarnas behov behöver
verksamheten stöttas upp med fler socialsekreterare och
biståndshandläggare. Vi prioriterar att förbättra arbetsmiljön för
anställda inom LSS, ekonomiskt bistånd och individ- och
familjeomsorg, bland annat genom ett utökat administrativt stöd och
en förstärkning av arbetet med handlingsplanen. Vänsterpartiet
stärker budgeten för insatser till unga med 45 mnkr som ger mer
medel för SIP-samordnare, sociala insatsgrupper, kvalificerade
kontaktpersoner samt förstärkning av ungdomsmottagningarna. Det
förebyggande arbetet gentemot unga lagöverträdare behöver utökas
och de sociala insatsgrupperna förstärkas. Vänsterpartiet anser att
det är av yttersta vikt att det inte avvaktas med att göra placeringar
av barn och ungdomar när behov finns eller att göra för tidiga
hemtagningar för att spara pengar. Vi vet att flera olika placeringar
är av ondo för de omhändertagna barnen och ungdomarna medan en
långsiktig placering oftast gynnar denne. Därför gör vi en satsning
på 35 mnkr för att säkerställa placeringar. Ett liv fritt från våld är en
grundläggande mänsklig rättighet. Programmet mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska tillämpas och vi
anser att stadsdelen ska stärka insatserna mot våld i nära relationer.
Äldreomsorg
Coronapandemin har tydligt visat behovet av stora satsningar på
äldreomsorgen. De anställda inom äldreomsorgen har gjort
fantastiska insatser under krisen, men utgångsläget med en splittrad
vård och omsorg med ett stort antal privata aktörer, många
tidsbegränsat anställda och brister i bemanningen var inte det bästa
utgångsläget för en kris. Det behövs fler fasta anställningar och
ökad bemanning och förstärkt läkarnärvaro på äldreboenden, liksom
bättre möjligheter för äldreomsorgschefer att utöva ett närvarande
ledarskap. Alla som arbetar inom äldreomsorgen behöver bättre
arbetsmiljö och särskilda insatser detta.. Stadsdelsnämndens
biståndsbedömning ska präglas av hög rättssäkerhet och vi har en
särskild satsning för att varje nämnd ska ha möjlighet att arbeta
aktivt med att tillämpa en generös biståndsbedömning."
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Handlingar i ärendet
 RK 2021/618-1 Verksamhetsplan 2022 för Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd
 RK 2021/618-20 Bilaga 1. SDN01
 RK 2021/618-19 Bilaga 2. Ansökan om budgetjusteringar
för särskilda ändamål
 RK 2021/618-21 Bilaga 3. Väsentlighets- och riskanalys
samt internkontrollplan Rinkeby-Kista 2022
 RK 2021/618-17 Bilaga 4. System för intern kontroll
Rinkeby-Kista 2022
 RK 2021/618-16 Bilaga 5. Lägesbild Järva
samverkansöverenskommelse 2022
 RK 2021/618-15 Bilaga 6. Orsaksanalys nyrekrytering Järva
2022
 RK 2021/618-14 Bilaga 7. Våldsbejakande extremism
handlingsplan Rinkeby-Kista 2022
 RK 2021/618-13 Bilaga 8. Plan för upphandling RinkebyKista stadsdelsnämnd 2022
 RK 2021/618-12 Bilaga 9. Kompetensförsörjningsplan
Rinkeby-Kista VP 2022
 RK 2021/618-11 Bilaga 10. Reviderad Miljö- och
klimathandlingsplan 2020-2023
 RK 2021/618-10 Bilaga 11. Omslutningsforändringar 2022
 RK 2021/618-9 Bilaga 12. Resultatenheter 2022
 RK 2021/618-8 Bilaga 13. Ansökan
kompetensutvecklingsmedel Rinkeby-Kista 2022
 RK 2021/618-7 Bilaga 14. Klimatinvestering torkskåp
Rinkeby-Kista 2022
 RK 2021/618-6 Bilaga 15. Klimatinvestering växtbäddar del
1 Rinkeby-Kista 2022
 RK 2021/618-5 Bilaga 16. Klimatinvestering växtbäddar del
2 Rinkeby-Kista 2022
 RK 2021/618-4 Bilaga 17. Klimatinvestering växtbäddar del
3 Rinkeby-Kista 2022
 RK 2021/618-3 Bilaga 18. Klimatinvestering växtbäddar del
4 Rinkeby-Kista 2022
 RK 2021/618-2 Bilaga 19. Trygghetsskapande insatser
Sunnanbyplan Rinkeby-Kista 2022
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§ 20
Trafikskyltningen m.m. behöver förbättras i Rinkeby
skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
RK 2021/593

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) har den 21 oktober 2021 inkommit med en
skrivelse till stadsdelsnämnden om att trafikskyltningen i Rinkeby
är bristfällig och behöver förbättras. Ärendet har beretts av
avdelningen stadsutveckling, medborgarservice och fritid.
Det är trafikkontoret som ansvarar för trafikfrågor varför
förvaltningen har samrått med dem. Trafikkontoret har inkommit
med svar på frågorna som framförts i skrivelsen. Förvaltningen
anser att skrivelsen är besvarad utifrån dessa svar.
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 angående skyltningen. Argumentet angående
hänvisning till Rinkeby Centrum känns litet vag. Att motivera att
man skyltar till en liten parkeringsyta i stället för den stora känns
något konstig. Eller vill man ha bilar längs Rinkeby allé där det ofta
är mycket trångt i stället för att den stora parkeringen vid
Skårbygränd används så är det väl OK.
Parkeringsförbudet på Degerbygränd efterlevs mycket dåligt. Nu
står det nästan alltid bilar parkerade hela vägen från Rinkebystråket
och ned till vändplanen. Detta även på den sträckan som är skyltad
med stoppförbud."
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Handlingar i ärendet
 RK 2021/593-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-08
Trafikskyltningen behöver förbättras i Rinkeby
 RK 2021/593-1 Trafikskyltningen m.m. behöver förbättras i
Rinkeby
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§ 21
Samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd rörande
familjerättsverksamhet
RK 2021/590

Beslut
1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag
att teckna en överenskommelse med Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning om samarbete rörande
familjerättsverksamhet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet handlar om samarbete mellan Rinkeby-Kista och SpångaTenstas stadsdelsnämnder rörande familjerättsverksamheterna.
Samarbetet innebär att Spånga-Tenstas familjerättsverksamhet drivs
av familjerättsverksamheten vid Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning.
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 2021/590-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-27
Samarbete med Spånga-Tensta sdn rörande familjerätt
 RK 2021/590-2 Bilaga - organisationsskiss
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§ 22
Ändringar i delegationsordningen
RK 2021/607

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner ändringarna i delegationsordningen i
enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga, den del som avser
familjerätten godkänns under förutsättning av nämndens beslut om
samarbete med familjerätten vid Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i
enlighet med ärende RK 2021/590.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen har sett över behovet av att ändra i
delegationsordningen till sakinnehåll och formalia. Senaste ändring
av delegationsordningen beslutades av stadsdelsnämnden den 23
juni.
Som följd av sammanslagningen mellan familjerätterna i RinkebyKista och Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltningar föreslås att
nuvarande delegationspunkter lyfts ut och läggs i en separat del
under rubriken Familjerätt Nordost.
De övriga föreslagna ändringarna berör incidentrapportering
kopplat till informationssäkerhet, missbruksverksamhet och
ekonomiskt bistånd.
Ändringarna följer av ny lagstiftning, upptäckta felaktigheter och
behov av förtydliganden. I förslaget ingår även formaliaändringar
av redaktionell karaktär.
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 2021/607-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-09
Ändringar i delegationsordningen
 RK 2021/607-2 Bilaga - Föreslagna ändringar i
delegationsordningen
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§ 23
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds sammanträdesdatum år
2022
RK 2021/564

Beslut
1. Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för år
2022.
– Måndag 3 januari klockan 09.00
– Torsdag 27 januari klockan 17.30
– Torsdag 24 februari klockan 17.30
– Torsdag 24 mars klockan 17.30
– Torsdag 28 april klockan 17.30
– Torsdag 19 maj klockan 17.30
– Torsdag16 juni klockan 17.30
– Torsdag 25 augusti klockan 17.30
– Torsdag 29 september klockan 17.30
– Torsdag 27 oktober klockan 17.30
– Torsdag 24 november klockan 17.30
– Torsdag 15 december klockan 17.30
2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att anordna lämplig
lokal.
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 2021/564-3 Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-04
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§ 24
Motion om att etablera en ungdomspakt
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2021/565

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
För att stärka stadens arbete för att bland annat unga ska komma ut i
arbete eller studier fattade kommunfullmäktige den 14 juni 2021
beslut om en strategi för arbetsmarknadsinsatser. Fokus för strategin
är insatser och aktiviteter riktade till den enskilde i syfte att främja
etablering på arbetsmarknaden.
Förvaltningen anser att de satsningar och samarbeten som
motionären föreslår ryms inom stadens strategi för
arbetsmarknadsinsatser och ser därför inget behov av en särskild
ungdomspakt.
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 2021/565-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-08 Motion
om att etablera en ungdomspakt
 RK 2021/565-1.1 Bilaga - Motion av Salad Rashid (S)
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§ 25
Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter
Beslut
1. Skrivelsen "Skrivelse om indragna uppföljningar av barn
under pandemin" från Veronica Stiernborg m.fl. (V)
överlämnas till förvaltningen för beredning.
2. Skrivelsen "Hur har personalsituationen förändrats från
2019 och fram till utgången av 2021?" från Elvir Kazinic
m.fl. (S) överlämnas till förvaltningen för beredning.
Inkomna skrivelser
"Skrivelse om indragna uppföljningar av barn under pandemin" från
Veronica Stiernborg m.fl. (V)
"Hur har personalsituationen förändrats från 2019 och fram till
utgången av 2021?" från Elvir Kazinic m.fl. (S)
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Konferenser och utbildning
Inga inkomna inbjudningar fanns att anmäla.
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§ 27
Postlista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av postlista från och med den 9 november 2021 till och
med den 1 december 2021.
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§ 28
Uppdragslista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Stadsdelsnämndens uppdragslista till förvaltningen från den 16
december 2021.
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§ 29
Anmälan av delegationsbeslut
RK 2021/579

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendet
Dnr.
RK
2021/623
RK
2021/580

RK
2021/656

Beslut

Datum

Beslutsfattare

Avstängning

2021-10-15

Tina Palmqvist
HR-chef
Johan
Hernman
administrativ
chef

Nedskrivning 2021-11-29
och
avskrivning
av fordran för
ärenden äldre
än ett år
Avslagsbeslut 2021-11-22
gällande att
ta del av
allmänna
handlingar

Anna Mattsson
avdelningschef
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§ 30
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 kommunstyrelsen, 2021-11-08 § 14 –
Uppföljning av budget 2021 – Tertialrapport 2 med
delårsbokslut per den 31 augusti
Inkom 2021-11-16
Dnr: RK 2021/496
2. Rapport från stadsledningskontoret – Resultat
sommarkolloundersökningen 202
Inkom 2021-10-28
3. Beslut från miljö- och hälsonämnden, 2021-10-19 § 8 – Hur
kan lokalvården i stadens skolor och förskolor förbättras
Inkom 2021-11-01
4. Beslut från socialnämnden, 2021-11-23 § 9 – Slutrapport –
Stärkt tidigt stöd i samverkan STIS 2017-2021
Inkom 2021-11-30
5. Beslut från socialnämnden 2021-11-23 § 11 – Stöd till
placerade barn och unga
Inkom 2021-11-30
6. Beslut från socialnämnden 2021-11-23 § 12 – Vägledning
för stadsdelsförvaltningarnas arbete med sociala
insatsgrupper från 18 år
Inkom 2021-11-23
7. Beslut från socialnämnden 2021-11-23 § 16 – Delegation
enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och
förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU)
Inkom 2021-12-01
Dnr: RK 2021/686
8. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-11-18
Dnr: RK 2021/51
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9. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-12-09
Dnr: RK 2021/51
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§ 31
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/614
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§ 32
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/615
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§ 33
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/703
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§ 34
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/704
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§ 35
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/694
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§ 36
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/706
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