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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 3 februari 2022.
Paragraferna 4, 17 och 19 justerades omedelbart den 27
januari 2022.
Dagordningen godkändes.
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§2
Anmälan av föregående protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde
den 16 december 2021 justerats den 16 december 2021 avseende §§
21, 33-34 samt den 21 december 2021 avseende §§ 1-20, 22-32, 3536. Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde
den 3 januari 2022 justerats den 3 januari 2022.
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§3
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/729
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§4
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/728
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§5
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/387
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§6
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av delegationsbeslut gällande avslutande av lex
Sarah-utredning
RK 2021/558
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§7
Borttagen på grund av sekretess
RK 2021/599
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§8
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 20 december
2021, den 29 december 2021, den 7 januari 2022 och den 19 januari
2022.

Nämnden ajournerades mellan klockan 17:32-18:00 i avvaktan
webbsändning av nämndens sammanträde från klockan 18.00.
Sammanträdet återupptogs klockan 18.00.
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§9
Förvaltningens och nämndens information och frågor
Stadsdelsdirektören lämnade följande information till
nämnden:



Läget i verksamheterna gällande pandemin.
Region Stockholm genomför en vaccinationskampanj i
stadsdelsområdet som pågår från vecka 4 till och med
vecka 7. Förvaltningen har deltagit i planeringen och
i genomförandet.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 2/2022
Sida 12 (44)
2022-01-27

§ 10
Medborgarförslag om att rusta upp basketplan vid Husby
konsthall
Svar på medborgarförslag
RK 2021/432

Beslut
Stadsdelsnämnden bifaller medborgarförslaget delvis och uppdrar
till förvaltningen att planera och genomföra upprustning av
basketplan vid Husby konsthall i enlighet med förvaltningens
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har mottagit ett medborgarförslag
om att rusta basketplanen bakom Husby konsthall. Förslagsställarna
anser att basketplanen är belägen på en bra plats men upplever att
den är sliten och önskar att förvaltningen rustar upp planen, byter
markbeläggning till gummiasfalt samt installerar en vattenkran.
Ärendet har beretts inom avdelningen stadsutveckling,
medborgarservice och fritid.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslagsställarnas engagemang
för att utveckla spontanidrotten i stadsdelsområdet och avser att
utveckla planen till en multifunktionell yta. Åtgärder planeras i två
etapper. Under hösten 2021 har ytan försetts med ny asfalt, nya
basketkorgar monteras, stängslet byts ut samt sly och ogräs röjs.
Under 2022 planerar förvaltningen att måla markytan och
komplettera med fler typer av mål för att skapa möjlighet för
ytterligare aktiviteter på ytan. Förvaltningen föreslår att
stadsdelsnämnden delvis bifaller medborgarförslaget, eftersom
gummiasfalt och vattenkran inte kommer att installeras, och ger
förvaltningen i uppdrag att genomföra upprustning av basketplanen
vid Husby konsthall.
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 2021/432-5 Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-25
medborgarförslag om att rusta upp basketplanen vid Husby
konsthall
 511773 Bilaga medborgarförlsag om att rusta upp
basketplanen vid Husby konsthall
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§ 11
Vad händer med Hästa gård
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
RK 2021/595

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) framför i en skrivelse till stadsdelsnämnden
frågor om Hästa gård. Ärendet har beretts av avdelningen för
stadsutveckling, medborgarservice och fritid. Skribenten önskar
svar på frågor om hur trafikkontoret som är ansvarig förvaltning
hanterar frågan om upprustning av Hästa gård, hur tidplanen ser ut
och vilken verksamheter som ska bedrivas på gården.
Som skribenten framför i skrivelsen är det trafikkontoret som
ansvarar för Hästa gård varför förvaltningen har samrått med
dem.Trafikkontoret framför att det finns ett pågående arbete
tillsammans med fastighetskontoret, exploateringskontoret,
utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen vad gäller att
utreda den långsiktiga lösningen för Hästa gård. I nuläget finns inte
någon tidplan eller specifik inriktning men trafikkontoret arbetar
med frågan och ärendet är prioriterat.
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 2021/595-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-30 Vad
händer med Hästa gård
 RK 2021/595-1 Vad händer med Hästa gård
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§ 12
Utveckla Framtidens hus
RK 2021/594

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) har inkommit med en skrivelse där
skribenterna uttrycker sig positiva till den nuvarande
verksamhetsinriktningen för Framtidens hus. Skribenterna påpekar
dock att verksamheten idag inte erbjuder en fysisk plats för
ungdomarnas sociala behov, att kunna träffas och umgås och till
exempel se på fotboll, se på filmer, spela spel eller bara vara i
lokalerna i Rinkeby och i Husby. För att kunna genomföra en sådan
komplettering av verksamheten är skribenterna villiga att finna
finansiering i den mån det krävs.
Mot bakgrund av den utredning som genomfördes inför beslut om
verksamhetsförändringen 2020 där bland annat trygghetsfrågan var
central, anser förvaltningen att Framtidens Hus idag bedrivs utifrån
beslutad verksamhetsinriktning där prosociala aktiviteter bidrar till
utveckling för ungdomar inför kommande vuxenliv.
Förvaltningen har för avsikt att göra en fördjupad
verksamhetsuppföljning av Framtidens Hus i samband med
verksamhetsberättelsen 2022 och bedömer att det då kommer finnas
ett mer gediget underlag att utgå ifrån gällande resultat av den nya
verksamhetsinriktningen.
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. Ahmed Sharaf Abdi m.fl. (V) anslöt sig till
Socialdemoktaternas förslag till beslut.
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
Elvir Kazinic m.fl. (S) och Ahmed Sharaf Abdi m.fl.
(V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag
enligt följande:
"Förslag till beslut
Att uppdra till förvaltningen att göra en verksamhetsuppföljning för
Framtidens hus efter att det första halvåret 2022 avslutats och
redovisa den vid stadsdelsnämndens möte i augusti 2022
Att därutöver anföra följande
Tack för svaret på vår skrivelse. Vi socialdemokrater anser dock att
det blir för långt att vänta på en uppföljning av verksamheten till
verksamhetsberättelsen för år 2022. Då har vi kommit till februari
2023 och det har varit ytterligare en lång höst och början på vintern
utan att förändringar kunnat ske utifrån ungdomarnas efterfrågan. I
den uppföljning vi i stället önskar få av verksamheten till och med
våren 2022 skulle det framgå vad ungdomarna anser ha varit bra
och vad de saknat i form av t.ex. möjlighet till socialt umgänge i
lokalerna i såväl Husby som Rinkeby. Då skulle förändringar med
anledning av detta kunna ske senare under hösten 2022."
Handlingar i ärendet
 RK 2021/594-2 Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-11
Utveckla Framtidens hus  RK 2021/594-1 Bilaga - Skrivelsen från Elvir Kazinic m.fl.
(S)
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§ 13
Hur har personalsituationen förändrats från 2019 och
fram till utgången av 2021
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
RK 2021/716

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) har den 16 december 2021 inkommit med en
skrivelse till stadsdelsnämnden om att det i massmedia rapporteras
ofta om stora personalavgångar från stadsdelarna. Skribenten önskar
få en redovisning av situationen i Rinkeby-Kista.
Personalomsättningen för socialsekreterare har varit något högre än
genomsnittet för medarbetare i förvaltningen. Den externa
personalomsättningen, där man räknar tillsvidareanställda
medarbetare som lämnar staden som arbetsgivare, var 7 % för
socialsekreterare år 2021 och 5,4 % för förvaltningen totalt. Totalt
var det 212 avgångar i förvaltningen varav 34 var socialsekreterare
och fyra var fältassistenter. I förvaltningen finns nio fältassistenter
och en samordnare, samma antal sedan år 2018. Fältassistenter
brukar stanna några år och sedan gå vidare till andra arbeten inom
eller utanför förvaltningen, någon har valt att börja studera. Det
händer också att de bildar familj och inte längre kan arbeta kvällar
och helger.
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. Dock är vi bekymrade över vad
det innebär att antalet anställda har minskat med ca 30 personer
mellan de tre åren. De förhållandevis stora avgångarna innebär
också att mycket kunskap försvinner från förvaltningen. Med de
drygt 200 medarbetarna som slutat varje år blir det en stor
kunskapsmassa och erfarenhet som går förlorad. Härigenom är
risken stor att trycket ökar på de som finns kvar i förvaltningen."
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Handlingar i ärendet
 RK 2021/716-2 Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-11 Hur har
personalsituationen förändrats från 2019 och fram till
utgången av 2021
 RK 2021/716-1 Hur har personalsituationen förändrats från
2019 och fram till utgången av 2021
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§ 14
Bänkar med armstöd
Svar på skrivelse från Veronica Stiernborg m.fl. (V)
RK 2021/669

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Veronica Stiernborg m.fl. (V) har inkommit med en skrivelse till
stadsdelsnämnden med frågor rörande parkbänkarna i
stadsdelsområdet utifrån tillgänglighetssynpunkt. Skribenten önskar
en redogörelse för hur stadsdelsnämnden arbetar med att säkerställa
att alla invånare, inklusive personer med funktionsnedsättning och
äldre, har tillgång till stadsdelsområdets bänkar.
Förvaltningen arbetar aktivt för att stadsdelsområdets parkmiljöer
ska vara tillgängliga för alla invånare och utgår från stadens
program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. I samband med parkinvesteringar och
upprustningar av parkmiljöer bjuder förvaltningen in representanter
från funktionshinderrådet och pensionärsrådet till dialog för att
säkerställa att dessa perspektiv och kunskaper tas tillvara. Rådens
representanter är indelade per stadsdelsområde i områdesgrupper.
Under 2021 bjöds områdesgrupper in till dialog både i samband
med planerad upprustning av Södra stadsparken i Rinkeby och i
arbetet med Kista busstorg. I verksamhetsplanen för 2022 framhålls
dels att förvaltningen avser att genomföra kompetenshöjande
insatser inom tillgänglighet, dessutom finns en aktivitet om att
genomföra en inventering av sittplatser i stadsdelsområdet avseende
tillgänglighet.
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 2021/669-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01 Bänkar
med armstöd
 RK 2021/669-1 Bilaga Skrivelse från V Bänkar med armstöd
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§ 15
Ansökan om bidrag för Rinkeby Öppna mötesplats för
seniorer
RK 2021/687

Beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar bevilja Rinkebyalliansens
ansökan om verksamhetsbidrag med 65 000 kronor för att
anordna aktiviteter på den öppna mötesplatsen för äldre
belägen i Rinkeby samt 5 000 kronor för uppsökande
verksamhet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Husbyalliansens
ansökan om verksamhetsbidrag med 65 000 kronor för att
anordna aktiviteter på den öppna mötesplatsen för äldre
belägen i Husby samt 5 000 kronor för uppsökande
verksamhet.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå Husbyalliansens
ansökan om verksamhetsbidrag med 15 000 kronor för att
anordna aktiviteter på den öppna mötesplatsen för äldre
belägen i Husby.
4. Stadsdelsnämnden godkänner att Rinkebyalliansen behåller
återstående verksamhetsbidrag för år 2021, totalt 45 000
kronor, medel som på grund av Coronapandemin inte
förbrukats. Dessa medel ska nyttjas för utökade aktiviteter
på den öppna mötesplatsen i Rinkeby under år 2022.
5. Stadsdelsnämnden godkänner att Husbyalliansen behåller
återstående verksamhetsbidrag för år 2021, totalt 35 000
kronor, medel som på grund av Coronapandemin inte
förbrukats. Dessa medel ska nyttjas för utökade aktiviteter
på den öppna mötesplatsen i Husby under år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2022 för de öppna
mötesplatserna för seniorer i Rinkeby och Husby har inkommit till
förvaltningen. I Rinkeby-Kista stadsdelsområde driver
pensionärsföreningar som gått samman i allianser, sedan ett antal år
tillbaka öppna mötesplatser för seniorer. Detta sker i samverkan och
med ekonomiskt stöd, av stadsdelsförvaltningen. Föreningarna har
sammanlagt runt 900 medlemmar varav ca 650 kvinnor.
Mötesplatserna är ett komplement till det förvaltningsdrivna
aktivitetscenter beläget i Kista. Verksamhetsbidrag för år 2022
föreslås beviljas för de respektive föreningsallianserna i samma
omfattning som för 2021. Därutöver föreslås de respektive
verksamheterna att få behålla överskottet från 2021.
Förvaltningen ser skillnader i de båda öppna mötesplatsernas
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planerade verksamhet för år 2022. Husby öppna mötesplats planerar
enligt ansökan att främst bedriva aktiviteter för besökare som är
anslutna till ansökande föreningar eller klubbar vilket förvaltningen
ifrågasätter. Verksamheten uppmanas därför att i större utsträckning
planera och genomföra öppna aktiviteter så att de sker utifrån
förvaltningens syfte och målsättning av verksamhetsbidraget.
Förvaltningen avser att under 2022 se över hur ansökningsförande
fortsättningsvis ska ske och vilka förutsättningar som ska gälla för
de öppna mötesplatsernas verksamhetsbidrag.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Kerstin Aggefors (S) i ärendets
handläggning eller beslut.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/687-2 Tjänsteutlåtnde daterat 2021-12-30 Bidrag
för verksamhet på de öppna mötesplat-serna för äldre år
2022
 RK 2021/687-3 Bilaga 1 Ansökan om bidrag Rinkeby öppna
mötesplats
 RK 2021/687-4 Bilaga 2 Ansökan om bidrag 2022 Husby
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§ 16
Verksamhetsuppföljning 2021 av äldreomsorg i egen regi
RK 2021/643

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningsrapporten och lägger den
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under våren 2021 har förvaltningen följt upp verksamheten på
Violens dagverksamhet och på Kista vård- och omsorgsboende.
Förvaltningen har även följt upp ett antal privata vård- och
omsorgsboenden med ramavtal med Stockholms stad. Dessa
uppföljningar redovisas direkt till äldreförvaltningen.
Förvaltningens bedömning utifrån uppföljningarna är att enheterna
trots den ansträngda situation som rått på grund av den pågående
pandemin har bedrivit en god och säker verksamhet.
Verksamheterna arbetar kontinuerligt för att höja kvaliteten och
åtgärda uppkomna brister. En del av utvecklingsarbetet har dock fått
stå tillbaka under året då fokus har varit att arbeta förebyggande
med åtgärder för att förhindra och begränsa smittspridning hos de
äldre och personalen.
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 2021/643-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-30
Verksamhetsuppföljning äldreomsorg i egen regi 2021
 RK 2021/643-2 Bilaga 1 Uppföljning Kista vård- och
omsorgsboende
 RK 2021/643-3 Bilaga 2 Uppföljning Violen 2021
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§ 17
Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2022
Redovisning av verksamhet 2021 samt ansökan om
statsbidrag för 2022
RK 2022/13

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisning för 2021 samt
ansökan om statsbidrag för 2022.
2. Omedelbar justering.
3. Beslut expedieras till länsstyrelsen i Stockholms län.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet innehåller en redovisning av verksamhet med personligt
ombud i Rinkeby-Kista stadsdelsområde 2021 samt en ansökan om
medel för ett personligt ombud 2022 till Länsstyrelsen i Stockholms
län. Då ansökningsperioden sträckte sig till längst 2022-01-15 är
ansökan och redovisning inskickade till länsstyrelsen och nämndens
beslut kompletteras i efterhand.
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 2022/13-5 Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-04 Ansökan
om statsbidrag för personligt ombud 2022
 RK 2022/13-3 Bilaga 1 Ansökan personligt ombud 2022
 RK 2022/13-2 Bilaga 2 Redovisning personligt ombud 2021
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§ 18
Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
RK 2021/686

Beslut
1. Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda
tjänstepersoner vid Socialjouren att begära
polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st. inom
nämndens eget ansvarsområde.
2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd förordnar nedan nämnda
tjänstepersoner vid Socialjouren att begära
polishandräckning enligt LVU 43 § 1 st. 2 p inom nämndens
eget ansvarsområde.
Abdelaziz Abdelsaid, Ann Dahlgren, Anne-Catrine Jonsson,
Antonio Bracamonte, Carl-Johan Kvist, Daniel Colegate, Elin
Axelsson, Elisabet Lundqvist, Emma Magnusson, Eva Thomasson;
Fanny Hällberg, Feryal Lövström, Frida Allertz, Helena Svensson,
Isabelle Frödén, Johanna Kumblad, Julia Falk Nordberg, Julia
Pettersson, Kajsa-Stina Nordmark, Katrin Pettersson, Lena Svärd,
Lena Wedberg, Liliana Pellegrino, Liselotte Tronders, Lis-Marie
Boija, Mait Fredlund, Malin Karlsson, Marimba Roney, Marion
Hagland, Millicent Reyes, Mira Fargallo Dillner, Mohamud Abdi
Osman, Pernilla Lilja, Philip Lindholm, Sanna Eriksson, Ylva
Engelbrektsson, Ylva Westerdahl, Veronica Larsson.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och
familjeomsorg och har fattat ett särskilt beslut om vilka tjänstemän
som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU.
Socialförvaltningen redovisade ärendet till socialnämnden den 23
november 2021 i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2021.
Förvaltningen föreslår att nämnden fattar motsvarande beslut.
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 2021/686-2 Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-13
Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
 RK 2021/686-1.2 Bilaga - Beslut delegation enligt lagen om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande
enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU)
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§ 19
Fyllnadsval till sociala delegationen år 2022
RK 2022/58

Beslut
1. Nämnden utser Kim Ekblom (C) till ny ersättare i sociala
delegationen för återstoden av 2022.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med stadsdelsnämndens beslut från den 3 januari 2022
ska sociala delegationen ha sju ledamöter och tre ersättare. Vid val
av social delegation år 2022 utsåg nämnden sju ledamöter och tre
ersättare.
Elisabeth Hellström (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
sociala delegationen. Moderaterna nominerar Kim Ekblom (C) till
ny ersättare för återstoden av 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.

Handlingar i ärendet
 RK 2022/58-1 Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-19
Fyllnadsval till sociala delegationen år 2022
 RK 2022/58-2 Bilaga Protokollustdrag § 3 från
stadsdelsnämndens sammanträde 2022-01-03
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§ 20
Omsorg på obekväm arbetstid och barnsäkerhet
Svar på remiss från kommunstyrelsen Stockholm stad
RK 2021/641

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat dels förslag till riktlinjer för
omsorg på obekväm arbetstid, dels förslag till riktlinjer för
barnsäkerhet i Stockholm stads kommunala förskolor. Förslagen
utgör uppdateringar av tidigare riktlinjer inom respektive område.
Förvaltningen bedriver idag ingen verksamhet på obekväm
arbetstid. Förvaltningen upplever att riktlinjerna är otydliga
gällande barn där hela familjen inte har personnummer eller
uppehållstillstånd. Vissa av dessa barn har idag inte rätt till förskola.
Otydligheten berör om dessa barn har rätt till omsorg på obekväm
arbetstid enligt riktlinjerna.
Revideringarna av riktlinjerna för barnsäkerhet omfattar ett nytt
avsnitt om värmebölja. Förvaltningen följer redan idag de
föreslagna riktlinjerna om värmebölja.
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 2021/641-2 Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-17 Omsorg
på obekväm arbetstid och barnsäkerhet
 RK 2021/641-1.3 Förslag till reviderade riktlinjer för
barnomsorg på obekväm arbetstid
 RK 2021/641-1.2 Förslag till reviderade riktlinjer för
barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala
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§ 21
Kvalitetspremie inom hemtjänst
Remiss från kommunstyrelsen
RK 2021/700

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat förslag om försök med
kvalitetspremie inom hemtjänsten. Kommunstyrelsen har
tillsammans med äldrenämnden under 2021 haft uppdrag att utreda
hur staden i mindre skala kan pröva att utforma ersättningen till
hemtjänstutförare så att hög kvalitet och kontinuitet främjas.
Förslaget innebär en målbaserad ersättning baserade på tre
kvalitetsindikatorer som ett komplement till den ordinarie
hemtjänstpengen. De tre indikatorerna som föreslås är
personalkontinuitet, andelen timvikarier samt personalens
utbildningsnivå.
Förvaltningen är positiv till förslaget som helhet. Förvaltningen
önskar understryka vikten av att kvalitetspremien utgör ett
komplement till den ordinarie ersättningen för hemtjänst och
separeras från denna för att nå avsedd effekt. Kvalitetspremien får
inte urholka ordinarie ersättningssystem för hemtjänst utan ska avse
att höja kvaliteten på insatsen. Förslaget innehåller tydliga
skrivningar gällande vikten av att de indikatorer som ligger till
grund för ett målrelaterat ersättningssystem bör ge positiva effekter
på faktisk kvalitet, vara robusta mot manipulation, medföra
begränsad administrativ börda, upplevas som påverkningsbara av
utförarna, vara stabila över tid och vara kontrollerbara. Samtliga
punkter utgör förutsättning för att införandet ska vara genomförbart,
mätbart och ekonomiskt hållbart i förhållande till kvalitetssäkring
av stadens hemtjänst. Förvaltningen är positiv till föreslagna
kvalitetsindikatorer men ser behov av att påtala en viss problematik
för dessa i relation till varandra. För att nå en högre utbildningsnivå
bland medarbetarna samt bibehålla detta, krävs fler timvikarier
under utbildningstiden, vilket även innebär en något lägre
personalkontinuitet.
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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) och Ahmed Sharaf Abdi m.fl. (V) lämnade
ett eget 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.
Reservationer
Elvir Kazinic m.fl. (S) och Ahmed Sharaf Abdi m.fl. (V)
reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag
enligt följande:
"Förslag till beslut
Att
Att

avslå förvaltningens svar på remissen
därutöver anföra följande

Vi socialdemokrater och vänsterpartister motsätter oss förslaget om
kvalitetspremier inom hemtjänsten. Vi anser att det är en märklig
inställning från den borgerliga majoriteten att belöna de utförare
som uppfyller avtalet de tecknat med staden. Vi betalar redan för att
de ska följa kraven vi ställt i upphandlingen och ser inte, som
majoriteten, någon anledning att använda skattepengar till att locka
dem till att uppfylla villkoren och utföra det arbete de redan åtagit
sig att göra. Vi ställer oss frågan varför verksamheterna inte håller
den kvalitet som kan förväntas?
Vi ser att införandet av kvalitetspremier medför flertalet risker. Om
verksamheter inte når kraven för kvalitetspremien men samtidigt
utför uppdraget tillräckligt väl för att en uppsägning av avtalet inte
ska vara aktuellt, skapas en kategori utförare som helt enkelt bara är
lite sämre. Vi menar också att det finns ett etiskt perspektiv som
inte alls tillgodoses i förslaget. Vi undrar om kvalitetspremien
kommer att redovisas för brukarna och i så fall hur det ska göras
begripligt för allmänheten. Det finns idag över 70 hemtjänstutförare
att välja på, att införa ytterligare en parameter att inkludera i sitt val
av utförare kommer inte förenkla valet utan snarare utgöra ett
hinder.
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I Tillitsdelegationens huvudbetänkande går det att läsa att forskning
visar att det inte finns belägg för att införandet av målbaserad
styrning höjer kvaliteten mer än i de verksamheter som håller hög
kvalitet. Det är alltså inte en metod som går att tillämpa för att höja
den generella kvalitetsnivån. Vidare menar delegationen att det
finns risk att målbaserad styrning leder till att utförare kommer att
sålla bland brukarna och välja bort de med mer komplexa behov,
allt för att ha möjlighet att öka vinstmarginalen. Detta skulle
sannolikt innebära ett ökat ansvar för hemtjänsten i egen regi, som
givetvis inte väljer bort brukare.
Utförarna föreslås kunna ta del av kvalitetspremien om de uppfyller
uppsatta premienivåer baserat på tre kvalitetsindikatorer. De
indikatorer som föreslås är kontinuiteten i den personal som den
enskilde träffar, andelen arbetade timmar som utgörs av
timavlönade medarbetare och medarbetarnas utbildningsnivå.
Äldreförvaltningen lyfter fram att kontinuitet som bygger på att
personalens arbetsmiljö blir åsidosatt inte ska premieras och föreslår
därför en modell där minst två av tre indikatorer behöver vara
uppfyllda för att få ta del av premien. Förvaltningen menar, med
rätta, att hög kontinuitet hos kund i vissa fall kan innebära att
arbetsmiljön för personalen inte är acceptabel exempelvis genom att
arbetstidslagen inte följs och/eller att det är en hög andel
timanställda. Vi anser inte att detta är en tillräckligt stor garanti för
att säkerställa en hög kvalitet och en god arbetsmiljö och undrar
vilka andra parametrar som kommer att behöva stryka på foten när
utförarna ska jaga bonusar.
Vi har ytterligare invändningar mot förslaget eftersom vi
ifrågasätter de utbildningskrav som ställs i ärendet och som avviker
från villkoren i upphandlingen. Minst 60 procent ska ha 600 poäng
eller mer i karaktärsämnena vård och omsorg, vilket är en
utbildning lägre än vårdbiträdesnivå. Likaså sänks kravet på
andelen undersköterskor från 30 procent till 20 procent.
Vi ser dock två positiva saker med detta ärende. Det ena är att det
endast ska prövas i mindre skala, det är vi tacksamma för. Det andra
är att modellen ska följas upp och utvärderas efter provperioden,
även det är något vi välkomnar. Enligt förslaget ska modellen följas
upp och utvärderas efter provperioden dock utan specificeringar av
uppföljningsmetodik. Vi önskar istället att den borgerliga
majoriteten hade insett vikten av att satsa på uppföljning av
följsamheten av de befintliga avtalen med tillhörande villkor och
krav. Vi kan konstatera att nödvändiga reformer som ramtid, tid för
återhämtning, fortbildning och reflektion för personalen inte
genomförts inom nuvarande system, eftersom varje minut redan är
schemalagd för tid hemma hos brukare. Vi undrar vad som kommer
att utvärderas och med vilken frekvens? Kommer brukarnas och
personalens upplevelser tas i beaktande? Eller är det enbart
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utbetalade skattepengar i bonus för ett sämre utfört arbete än redan
avtalat som kommer att bedöma hur modellen fungerat?
Vi anser att inom den underdimensionerade hemtjänsten behövs ett
helhetsperspektiv med kraftfulla åtgärder. Vi kräver i nuläget en
budget med riktad och långsiktig finansiering som säkerställer en
omsorg med god kvalitet enligt beprövade och vetenskapligt
fastställa metoder för omsorgsarbetet och att äldrenämnden utreder
vilken ersättningsmodell som ger bäst utfall på kvalitet och
arbetsmiljö."

Handlingar i ärendet
 RK 2021/700-3 Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-07 Försök
med kvalitetspremie inom hemtjänst
 RK 2021/700-2.1 Bilaga Försök med kvalitetspremie inom
hemtjänsten
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§ 22
Serveringstillstånd för Restaurang Olivais SUL
Aktiebolag
Svar på remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet
RK 2022/20

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Restaurang
Olivais SUL Aktiebolag om serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i
restaurang.
2. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Restaurang
Olivais SUL Aktiebolag om serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i
uteservering.
Motivering:
Vi har svårt att se att det finns sakliga skäl utifrån aktuell
information i ärendet att göra skillnad på serveringstillstånden i
restaurang respektive uteservering. Mot den bakgrunden tillstyrker
vi serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker i såväl restaurangen (inomhus) som på den aktuella
uteserveringen.
Sammanfattning av ärendet
Restaurang Olivais SUL Aktiebolag ansöker om tillstånd för
stadigvarande alkoholservering för allmänheten i restaurang ”The
place” dagligen, kl. 11:00 – 03:00 och i uteservering dagligen kl.
11:00 - 22:00. Förvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd tillstyrker att ansökan om serveringstillstånd i
restaurang beviljas. Detta under förutsättning att lagstadgade
ordningsföreskrifter och åldersgränser för servering/försäljning av
alkohol, tobak och spel följs. Förvaltningen föreslår dock att
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd avstyrker ansökan om
serveringstillstånd i uteservering. Förvaltningen föreslår också att
ägare och all serveringspersonal genomgår en utbildning i
ansvarsfull alkoholservering.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förslag från Moderaterna, Liberalerna,
Miljöpartiet och Centerpartiet - se Beslut ovan. Jerker Söderlind
(SD) anslöt sig till Moderaternas, Liberalernas, Miljöpartiets och
Centerpartiets förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) konstaterade att det fanns ett
förslag till beslut från förvaltningen och ett förslag till beslut från
Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och
Sverigedemokraterna. Ordföranden ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från
Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och
Sverigedemokraterna.
Reservation
Elvir Kazinic m.fl. (S) och Ahmed Sharaf Abdi m.fl. (V)
reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för förvaltningens
förslag till beslut.
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Handlingar i ärendet
 RK 2022/20-2 Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-10
Serveringstillstånd för Restaurang Olivais SUL Aktiebolag
 RK 2022/20-1 Remiss gällande nytt serveringstillstånd för
Restaurang Olivais SUL Aktiebolag
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§ 23
Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter
Inkomna skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit.
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§ 24
Postlista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av postlista från och med den 1 december 2021 till och
med den 18 januari 2022.
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§ 25
Uppdragslista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Stadsdelsnämndens uppdragslista till förvaltningen från den 27
januari 2022.
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§ 27
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde
RK 2022/9

Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 25
januari 2022.
Handlingar i ärendet
 RK 2022/9-3 Prototokoll pensionärsråd 2022-01-25
 RK 2022/9-1 Bilaga 1 Januari §2 den 3 januari 2022,
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Val av ledamöter och
ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2022
 RK 2022/9-2 Bilaga 2 Januari Val av ledamöter nämndens
penisonärsråd 2022
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§ 28
Protokoll från funktionshinderrådets och
pensionärsrådets sammanträde
RK 2021/23

Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av protokoll från funktionshinderrådets och
pensionärsrådets sammanträde den 8 december 2021.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/23-9 Prototokoll funktionshinderråd 2021-12-08
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§ 29
Anmälan av delegationsbeslut 2022
RK 2022/11

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendet
Dnr

Beslut

Datum

Beslutsfattare

RK
2022/15
RK
2022/18
RK
2022/19
RK
2022/16

Avstängning
P.nr: xxxxxx-xxxx
Avstängning
P.nr: xxxxxx-xxxx
Avstängning
P.nr: xxxxxx-xxxx
Överenskommelse
P.nr: xxxxxx-xxxx

2021-1015
2021-1109
2021-1213
2021-1228

RK
2022/17

Överenskommelse
P.nr: xxxxxx-xxxx

2021-1214

RK
2022/59

Beslut att
stadsdelsnämndens
sammanträde hålls
inom stängda dörrar

2022-0119

Tiina Palmqvist,
HR-chef
Tiina Palmqvist,
HR-chef
Tiina Palmqvist,
HR-chef
Ingrid
Brännström,
avdelningschef
Johan
Hernman,
administrativ
chef
Ole-Jörgen
Persson,
ordförande för
Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd
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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. Protokollsutdrag från socialnämnden, 2021-12-14 § 7 –
Fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och
studiebesök 2022
Inkom 2021-12-20
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2021-12-13 § 26
– Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad
2022-2025
Inkom 2021-12-20
Dnr: RK 2021/510
3. Protokollsutdrag från socialnämnden, 2021-12-14 § 8 – Att
upptäcka, utreda och förebygga välfärdsbrott
Inkom 2021-12-20
4. Protokollsutdrag från socialnämnden, 2021-12-14 § 9 –
Lägesrapport relationsvåldscentrum RVC och stöd till barn
på RVC
Inkom 2021-12-20
5. Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-12-14 § 12 Socialtjänstens stöd till anhöriga personer med koppling till
våldsbejakande extremism VBE anhöriga till personer med
kriminell livsstil och anhöriga till personer som drabbats av
skjutningar och dödligt våld
Inkom 2021-12-20
6. Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-12-14 § 15 –
Handlingsplan för att motverka människohandel och
prostitution
Inkom 2021-12-20
7. Revisionsrapport nr 8/2021 från Revisionskontoret –
Placeringar av barn och ungdomar på HVB
Inkom 2021-12-15
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8. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-12-13 § 14
– Uppföljning av budget 2021 – Tertialrapport 2 med
delårsbokslut per den 31 augusti
Inkom 2021-12-16
9. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01 § 30 –
Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala
förtroendeuppdrag, anmälan av arvoden år 2022
Inkom 2021-12-09
10. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-11-29 § 16
– Handlingsplan för skadedjursbekämpning
Inkom 2021-12-09
Dnr: RK 2021/206
11. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-11-29 § 15
– Handlingsplan för minskat klotter
Inkom 2021-12-09
Dnr: RK 2021/204
12. Rapport från stadsledningskontoret – Resultat 2021 för
undersökningar inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning
Inkom 2021-12-02
Dnr: RK 2022/30
13. Rapport från stadsledningskontoret – Resultat SKR:s
undersökningar - Brukarundersökning inom funktionshinder
2021
Inkom 2021-12-13
Dnr: RK 2022/33
14. Förvaltningsgruppens protokoll 2022-01-13
Dnr: RK 2022/60

