Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 8/2020
Sida 1 (70)
2020-09-24

Protokoll 8/2020
fört vid Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 24 september 2020 kl. 17:30-18:40,
Förvaltningshuset, Reykjavik pl 5, Borgarfjordsgatan 14, Kista
Ledamöter

Benjamin Dousa (M) Ordförande
Elvir Kazinic (S) Vice ordförande
Aleks Sakala (M)
Elisabeth Hellström (M) §§10-31
Martin Michel (MP)
Pegah Afsharian (C)
Niklas Thorén (V)
Ahmed Sharaf Abdi (V)
Mats Rydelius (M) ersätter Kerstin Thufvesson (M)
Mauritz Jokela (M) §§1-9 ersätter Elisabeth Hellström (M),
§§10-31 ersätter Cecilia Ekman (L)
Tara Rasul Aziz (S) ersätter Kerstin Aggefors (S)
Daniel Agustin Vencu Velasquez Castro (S) ersätter Kyllikki
Iroegbu (S)

Övriga närvarande

Susanne Leinsköld Stadsdelsdirektör
Josephine Lindström Nämndsekreterare

Justerare

Benjamin Dousa (M), Elvir Kazinic (S)

Datum för justering

2020-10-01

Paragraf

§§1-31

Sekreterare

Josephine Lindström

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 8/2020
Sida 2 (70)
2020-09-24

§1
Val av justerare och godkännande av dagordning
Benjamin Dousa (M) och Elvir Kazinic (S) utsågs att justera dagens
protokoll. Justeringen äger rum den 1 oktober 2020.
Paragraferna 12, 15-18 och 20 justerades omedelbart den 24
september 2020.
Dagordningen godkändes.
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§2
Anmälan av föregående protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde
den 27 augusti 2020 justerades den 27 augusti 2020 avseende §§ 89, 15, 19-20 samt den 3 september 2020 avseende §§ 1-7, 10-14,
16-18, 21-33.
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§3
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/430
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§4
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/431
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§5
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/432
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§6
Borttagen på grund av sekretess
RK 2020/174
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§7
Borttagen på grund av sekretess
Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 §
kommunallagen (KL)
RK 2020/448
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§8
Borttagen på grund av sekretess
En granskningsrapport av gjorda inköp inom avdelning Äldre,
funktionsnedsatta och socialpsykiatri
RK 2020/439
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§9
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 31
augusti 2020, den 2 september 2020 och den 16 september 2020.
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§ 10
Förvaltningens och nämndens information och frågor
Stadsdelsdirektören lämnade följande information till
stadsdelsnämnden:
 Två socialsekreterare från förvaltningen kommer att placeras
i nya polishuset. Uppdraget är att utveckla samverkan
mellan socialtjänsten och polisen gällande unga kriminella.
 Förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen
och polisen haft ett möte med friskolor i stadsdelen i syfte
att öka samverkan.
 Förvaltningen, utbildningsförvaltningen samt polisen
kommer starta samverkansnav i Rinkebyskolan inom ramen
för samverkansöverenskommelsen med polisen. Ytterligare
en skola i stadsdelsområdet kommer att ingå som pilot.
 Besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden i stadsdelen
kommer hävas från och med den 1 oktober. Rutin för besök
till boenden är under framtagning.
 Flera hygienombud har utbildats vars uppgift är att
säkerställa att den egna enheten följer basala hygienrutiner.
 Aktivitetscentret för seniorer har planerat ett höstprogram
med olika utomhusaktiviteter.
 Cirka 65 procent av deltagarna har återkommit gällande
daglig verksamhet. Individuell planering och bedömning av
när det är lämpligt att återvända till sin dagliga
verksamhet sker tillsammans med LSS-hälsan.
 Förvaltningen har i samverkan med polisen påbörjat arbetet
med att starta daglig verksamhet i nya polishuset i Rinkeby.
Planerad start januari 2021.
 Antivåldsveckan startar den 28 september och pågår till och
med den 4 oktober.
 Förvaltningen samordnar arbetet med platssamverkan kring
Kista busstorg med syfte att platsen ska bli tryggare och
trivsammare. En strategisk grupp har bildats där
trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret
och trafikförvaltningen deltar.
 Förvaltningen får fortsatt in synpunkter gällande
nedskräpning i Rinkeby och den olovliga försäljningen på
Basargången. En arbetsgrupp kommer att sammankallas i
oktober under samordning av förvaltningen utifrån
strukturen för samverkansöverenskommelsen med polisen.
 Förvaltningen deltog i nationell skräpplockardag den 19
september Håll Sverige Rent i Akalla, Husby, Rinkeby och
Kista.
 Nämnden bjuds in till studiebesök till Satelliten i Sollentuna.
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Frågor från nämnden:
Elvir Kazinic (S) undrade om det finns det någon förklaring till
varför SIS har en prissänkning på 28 % som erbjuds året ut?
Förvaltingens svar: Det är ett riksdagsbeslut.
Elvir Kazinic (S) undrade om det finns möjligheter för samtliga
ledamöter i nämnden att delta digitalt på stadsdelsnämndens möten
framöver?
Förvaltningens svar: Då inte ledamöter får delta på den slutna delen
av sammanträdet på distans, har nämndordförande beslutat att de
ledamöter som deltar på den slutna delen av sammanträdet ska delta
på den öppna delen. Förvaltningen har inte fått något uppdrag från
nämnden att arbeta vidare med denna fråga.
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§ 11
Inkomna medborgarförslag
Förvaltningen informerade att inga inkomna medborgarförslag
fanns att anmäla.
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§ 12
Tertialrapport 2 för år 2020 för Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd
RK 2020/419

Beslut
1. Tertialrapport 2 för år 2020 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering för maskiner och
inventarier om 0,8 mnkr.
3. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 43,4 mnkr
och anmäler detta till kommunstyrelsen.
4. Nämnden fastställer väsentligt belopp för periodiseringar till
40 0000 kronor.
5. Nämnden fastställer lokal handlingsplan i enlighet med
Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn,
unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019 - 2022 i
enlighet med bilaga 2.
6. Nämnden fastställer nulägesbild gällande förvaltningens
arbete med miljöfrågor 2019 - 2020 i enlighet med bilaga 3.
7. Nämnden fastställer redovisningar av
klimatinvesteringsmedel 2020 för utbyte av armaturer på
förskolor samt träd och växtbäddar med biokol i enlighet
med bilagor 4 och 5.
8. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Tertialrapport 2 följer upp de mål och indikatorer som
kommunfullmäktige fastställt i stadens budget 2020. I
tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete
under perioden maj-augusti. Förvaltningen bedömer att nämnden
bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att
uppfyllas under året. Bedömningen baseras på att 10 av
kommunfullmäktiges 12 verksamhetsområdesmål beräknas uppnås
under året. Verksamheten är fortsatt påverkad av covid-19, vilket
redovisas i tertialrapporten.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) 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 Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservation
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås




Att bifalla förslaget till beslut enligt punkt 5 med tillägget att
bland prioriterade insatser 2020-2021 ska införas att
permanenta lokaler för mötesplatser för äldre ungdomar ska
öppnas
Att i övrigt bifalla förslagen i tjänsteutlåtandet med
beaktande av vad som anförs nedan

Mer än något annat har den pågående pandemin påverkat vårt
samhälle. Effekterna ser vi alla i vår egen närhet. Antingen genom
att själv ha, eller genom att ha anhöriga som har, drabbats av
sjukdomen. Eller genom att påverkas av restriktionerna som
begränsar vårt liv och vårt samhälle. Därtill påverkas vi alla av de
långsiktiga effekterna som uppstår till följd av en ekonomisk
nedgång och en ökande arbetslöshet. Därför måste stadens arbete nu
vara inriktat på att ge oss alla som medborgare den trygghet som
idag alltför ofta lyser med sin frånvaro i vardagen. Pandemin, och
dess effekter, visar att vårt samhälle måste stå starkt tillsammans
när utmaningen är som störst.
De som stått i frontlinjen för att bygga detta starka samhälle är de
anställda i vården, omsorgen och skolan. De, och många andra i
stadens verksamheter, organiserade ett fungerande samhälle även
när utmaningen var som störst.
Vi är dem alla ett stort tack skyldiga. De som jobbade i frontlinjen
bar med risk för eget liv och välmående upp de samhällsfunktioner
som gör att äldre kunde känna trygghet, sjuka kunde få nödvändig
behandling och unga gavs möjlighet att lära och utvecklas. De gav
normalitet när detta knappt annars fanns. Det är av respekt för deras
insatser, och för att samhället ska fungera bättre nästa gång vi
utmanas, som vi också måste kunna självkritiskt konstatera att
samhället inte var så starkt som vi alla borde kunna förvänta oss.
De som jobbade på sjukhusen tvingades under hela pandemin leva
under hotet att varslas om uppsägning. Stockholmsregionens
politiska ledning hade inte ens då förmågan att backa från
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sparkraven på sjukvården.
De som jobbade i omsorgen fick alltför dåliga förutsättningar.
Samtidigt som kommuner har ett beredskapsansvar var lagren av
skyddsutrustning tomma. Samtidigt som anställda uppmanades att
stanna hemma om de var sjuka hade stadens borgerliga majoritet
beslutat att avskaffa målsättningen om minskat antal timanställda
vilket resulterar i allt fler utan ekonomisk trygghet vid sjukdom.
Samtidigt som många andra kommuner snabbt initierade kohortvård för att skydda brukare och personal dröjde beslutet obegripligt
länge i Stockholm.
I stadens budget för äldreomsorgen finns år 2020 ett
effektiviseringskrav på närmare 90 miljoner kronor. Det är bara att
konstatera att dessa medel hade behövts i välfärden detta år. Under
året har regering och riksdag beslutat om ökade resurser till
välfärden. Trots att vi socialdemokrater och andra progressiva
partier väckt frågan har stadshusets politiska majoritet vägrat att
fördela ut dessa medel till några välfärdsverksamheter. Det innebär
att stadsdelarnas ledningar har behövt administrera stora sparkrav
på exempelvis förskola, äldreomsorg och insatser för barn, kultur
och fritid samtidigt som de har förväntats hantera pandemin och de
kostnader som det för med sig.
Vi behöver nu höja ambitionerna. Skapa fler trygga anställningar i
omsorgen, ha bättre beredskap och öka anslagen till välfärden.
När otryggheten ökar och vi ser ett historiskt högt antal skjutningar
så uppmanar polisen landets kommuner att hindra nyrekrytering till
kriminella gäng genom att jobba mer förebyggande. Insatser som
efterlyses är insatser som stärker skolan, sociala insatser och
verksamheter riktade till barn och unga. Det faktum att den
borgerliga majoriteten prioriterat skattesänkningar framför högre
ambitioner för detta arbete har nu ett pris. Så i hög grad i vår
stadsdel. Det borde vara uppenbart att vi nu behöver öka insatserna
för det förebyggande arbetet för att motverka rekryteringen till
gängen.
När krisen innebär att allt fler ställs utan arbete och egen försörjning
förväntar vi oss att stadens ledning ska agera. Redan innan krisen
hade arbetslösheten ökat tydligt utan att initiativ hade tagits. Med
krisen är ungdomsarbetslösheten i Stockholm nu fördubblad jämfört
med för ett år sedan. Ändå har staden inte tagit några nya beslut för
att öka ambitionerna för utbildning och arbetsmarknadspolitiska
insatser.
Vad väntar den politiska majoriteten på? Som en följd av passivitet
och ökad arbetslöshet ökar nu också behoven av försörjningsstöd i
Stockholm. Detta är förstås primärt dåligt för den enskilde men
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riskerar också leda till ökade kostnader för stadsdelsnämnderna och
följande sparkrav på andra verksamheter där. Det är inte nu läge att
vänta. Staden behöver öka ambitionerna för jobb och utbildning.
Corona-pandemin har drastiskt förändrat vårt samhälle. Sedan
februari 2020 har stadsdelsnämnden ännu mer än vanligt fått en
central roll i att ge trygghet, säkerhet och en bra välfärd till alla
invånare. Personalen har med sina arbetsinsatser gjort enastående
insatser för att alla ska kunna ta sig igenom krisen med hälsa och
säkerhet. De förtjänar de bästa förutsättningar för detta arbete.
Tertialrapporten redogör för hur förvaltningen arbetar med de
uppdrag de fått i budget och det är glädjande att se hur
verksamheten, trots de ekonomiska förutsättningar den blågröna
majoriteten ålagt dem, gör sitt bästa för att kunna leverera en
välfärd av hög kvalitet till invånarna. Den uppkomna situationen har
medfört stora förändringar i hur verksamheter kunnat genomföras.
Sjukfrånvaron har ökat på en del ställen medan efterfrågan på
tjänster minskat på andra.
Trots att hela världen under de för rapporten aktuella månaderna
befunnit sig i en pandemi, som ger direkta effekter på stadens alla
verksamheter, bedöms stadens mål till stora delar uppfyllas. Detta
är särskilt anmärkningsvärt när det kommer till äldreomsorgen, som
drabbats hårt under just de aktuella månaderna. Att målet ”I
Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet,
trygghet och självbestämmande” anses som helt uppfyllt är därför
förvånande. Bedömningen bygger på att planerade aktiviteter kan
genomföras innan året är slut. Med tanke på att restriktioner till
följd av covid-19 fortfarande gäller måste en måluppfyllelse ses
som tveksam.
Vi står nu inför en global konjunkturnedgång som kommer att
drabba även vår stad och vår stadsdel. Ska vi lyckas begränsa
effekterna av denna är det angeläget att staden nu, tillsammans med
stat och region, höjer ambitionerna för utbildnings- och
arbetsmarknadspolitiken så att arbetslösheten blir så låg som
möjligt. Som en del av detta mål behöver också staden öka
insatserna för att stödja näringsliv och tillväxt i vår stad.
Arbetsmarknadsenheten i stadsdelen avvecklas. Effekterna av detta
måste följas upp. Med tanke på att en ökad arbetslöshet och
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden kommer att öka kan
tidpunkten för denna åtgärd verkligen ifrågasättas.
Hela våren 2020 har verksamheten i Ungdomens Hus skett genom
s.k. mobil verksamhet. Det pågår också en översyn av
verksamhetsinnehållet vid ungdomarnas träffpunkter, vilken
tidigare sagts skulle redovisas i samband med septembernämnden.
Fortfarande saknas besked om detta. I bilaga 2 till tertialrapport 2
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redovisas den lokala handlingsplanen för att minska risken för att
barn, unga och vuxna ska dras in i kriminalitet. Under mål och nytta
för ”förskola, skola och fritid som skyddsfaktorer anges att barn och
unga besöker trygga och inkluderande ungdomsgårdar och
träffpunkter. Som prioriterad insats 2020-2021 anges att en
mötesplats för HBTQ-ungdomar öppnas under 2020. Det är jättebra,
men det skulle också vara bra om alternativ till de mobila
verksamheterna vore prioriterade. En permanent ersättning för nu
stängda Ungdomens Hus i Rinkeby borde också vara en prioriterad
insats.
IOPernas fortsättning är oklar. Berörda aktörer har uppmanats att
planera för olika alternativ men får leva i ovisshet om framtiden.
Samspelet med civilsamhället har ju under det senaste halvåret visat
sig speciellt värdefullt för att nå ut till stadsdelens alla invånare med
behov av information på olika språk och kultur. Deras erfarenheter
av kontakter med myndigheter och tilltron till dessa är mycket
varierande. Det fortsatta samspelet mellan förvaltningen och
föreningslivet är därför mycket viktigt.
Efterfrågan på hemtjänst inom äldreomsorgen har minskat i början
av perioden medan den nu börjat öka igen. Vidare har de öppna
verksamheterna för äldre tvingats stänga sina lokaler, vilket
upplevts isolerande och ibland svårt för de berörda.
Den största förändringen har annars kommit inom förskolorna, där
antalet närvarande barn minskat kraftigt för att nu så sakteliga öka
igen. Det har medfört att en del av personalen vid förskolorna
kunnat täcka upp för vakanser i andra delar av förvaltningen. Vidare
har en mängd förändringar i verksamheten varit nödvändiga. Bland
annat har en stor del av verksamheten varit förlagd utomhus, vilket
också medfört nya möjligheter för inlärande.
På grund av covid-19 har socialtjänsten måst ändra sitt arbetssätt på
så sätt att personliga möten vid besök måst undvikas och i stället
fått ske via telefon, skype eller på annat sätt. Det är viktigt att en
utvärdering görs av vilka effekter detta fått och får, både positiva
och negativa. Har t.ex.språkproblem medfört problem vid
bedömning av vilka åtgärder som ska beviljas?
Ekonomiskt har pandemin inneburit både ökade kostnader för
omställningar och besparingar utifrån aktiviteter som inte kunnat
genomföras. Sammantaget görs en prognos om ett överskott på 20
mnkr för 2020. Mot bakgrund av detta måste vi beklaga att en hel
årskull ungdomar detta år uteslöts från möjligheten till sommarjobb.
Särskilt beklagligt är detta när nu ungdomsarbetslösheten är så hög
och varje erfarenhet av arbetslivet är en stor merit.
En fråga som överhuvudtaget inte berörs i tertialrapporten är
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demokratiaspekten. Vad har det inneburit att nämndsammanträdena
inte varit tillgängliga för allmänheten? Den av många uppskattade
frågestunden i början på mötena har därmed inte kunnat
genomföras. Har det medfört att det kommit fler frågor till
medborgarkontoren? Har fler medborgarförslag inkommit? Hur har
alternativa informationsmöjligheter från förvaltningen till
medborgarna skapats? Vi ser fram emot att detta viktiga inslag för
att skapa förtroende mellan förvaltningen och medborgarna får en
ordentlig belysning i den kommande verksamhetsberättelsen.
Särskilt uttalande
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande
enligt följande:
Det har nu gått flera månader sedan Coronapandemin på allvar bröt
ut i Sverige. Tyvärr har vi kunnat se att många av de som drabbats
av covid-19 har haft äldreomsorgsinsatser. Vi har dessvärre också
kunnat se hur den styrande majoriteten varit allt för långsamma med
att agera med konkreta åtgärder för att minska smittspridningen
inom äldreomsorgen. Personalen inom äldreomsorgen har fått ta ett
stort ansvar och ibland ta risker för att ge våra äldre den omsorg de
har rätt till. Vi hoppas att detta blir en lärdom för framtiden och att
mer resurser skjuts till äldreomsorgen för att kunna ha en högre
kvalitet inom verksamheten, fler tillsvidareanställda, för att inte de
som arbetar inom äldreomsorgen ska behöva arbeta på flera olika
verksamheter, och bättre arbetsvillkor bara för att nämna några
åtgärder.
Coronapandemin har också haft stor inverkan på arbetet i förskolan
där både många barn och många personal har varit sjuka.
Personalen har fått strukturera om arbetet för att till exempel
hämtning och lämning ska kunna ske utomhus. 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 kan ta
hand om smittade brukare från de privata utförarna till förskola
under sommaren för all den personal inom vården som kanske inte
kunnat 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.
Socialtjänst
Fler i stadsdelen har nu behov av ekonomiskt bistånd och av
arbetsmarknadsinsatser som en följd av att fler blivit arbetslösa
både som en följd av coronapandemin och den i allmänhet
inbromsade ekonomin. Med tanke på de utmaningar vi står inför
med ökad arbetslöshet så blir satsningar på arbetsmarknadsåtgärder
och medel till ekonomiskt bistånd än mer viktigt i kommande
budgetar. Det ekonomiska biståndet är en viktig trygghet för
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människor nu när de tas ifrån möjligheten att försörja sig själva.
Barn, kultur och fritid
Barn, kultur och fritid är någonting som var ansträngt i staden redan
innan pandemin på grund av majoritetens kraftiga nedskärningar på
områdena. Därför ser vi det som extra viktigt att dessa områden
måste prioriteras i ett sådant här läge. I tuffa tider är det lätt för
politiker att skära ner på verksamheter som är riktade till barn och
unga men detta får inte ske! Med tanke på nedskärningen på
feriejobb som gjordes i år så är vi ändå glada att förvaltningen ser ut
att lyckas fylla de 1100 platser som var budgeterade för i år. Vi
hoppas att man i framtida budgetar skjuter till medel så att samtliga
som önskar ett feriejobb ska kunna få det, som var fallet när
Vänsterpartiet satt i en rödgrönrosa majoritet.
När det gäller trygghet så saknas en ordentlig redovisning från
förvaltningen. Detta är förståeligt eftersom
medborgarundersökningen inte har kunnat genomföras i år. Det
tycker vi är tråkigt för vi ser trygghetsfrågan som prioriterad och
den upplevda tryggheten i området är något vi måste arbeta med.
Förvaltningen tror ändå att de mål inom områden trygghet kommer
att nås eftersom de aktiviteter som har satts upp kommer att
genomföras. Bland dessa aktiviteter är ljudlarm på förskolan,
ordningsvakter i området etc. Vi håller inte med om att detta skulle
göra att målet om upplevd trygghet skulle nås eftersom vi ser en
felprioritering på åtgärder. Ljudlarm i förskolan är en omänsklig
och tortyrliknande metod för att ta bort ett problem. Kommunala
vakter har gjort att tryggheten visst kan öka. Detta begränsar sig
dock för vissa områden och för vissa människor. Och det är det sista
som är centralt. För många människor i vårt område kan en närvaro
av ordningsvakter snarare få motsatt verkan. Den senaste tiden har
det också varit många skjutningar i våra områden. Detta har gjort
väldigt många oroliga och vi tycker att förvaltningen har gjort en
bra insats med snabba krisinsatser i området som vi tror har gjort
skillnad. Men sammantaget tror Vänsterpartiet inte att vi kommer
att nå målet om trygghet utan snarare att vi går i motsatt riktning.
Detta är ingenting som är skrivet i sten, utan med rätt förebyggande
åtgärder så kan vi vända på detta och få ett tryggare område.
Förskola
Förskolan har gjort ett otroligt jobb med tanke på förutsättningarna.
En pandemi ställer till det ordentligt för verksamheter som riktar sig
till så små barn. De innovativa lösningar som gjort att man har
kunnat upprätthålla en verksamhet är vi glada för och det jobb alla
förskolepedagoger har gjort under våren och sommaren är något vi
alla bör vara otroligt tacksamma för. På grund av pandemin
redovisar förvaltningen en prognos om ett stort överskott. Detta på
grund av sjukdomsfrånvaro från både personal och barn. Vi hoppas
att man fortsätter arbetet med att öka inskrivningsgraden och i
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framtiden minskar barngrupperna.
Äldreomsorg
Förvaltningen prognostiserar ett stort överskott även i detta område.
Detta på grund av minskad efterfrågan på många av de tjänster som
förvaltningen erbjuder på grund av pandemin. Pandemin har visat
på de brister som finns i stadens äldreomsorg. Brister som
Vänsterpartiet har pekat på redan innan pandemin. Det handlar om
dåliga arbetsförhållanden, brist på utrustning och många
timanställda. Detta har inneburit många olika kontakter för de äldre
som har varit särskilt utsatta i pandemin. Vänsterpartiet önskade ett
maxantal av antal kontakter som äldre ska behöva ha i
verksamheten. Detta hade gjort att sårbarheten hade sjunkit. Vi hade
också önskat ett bättre stöd för personer som behöver hjälp med att
handla etc. Precis som i övrig verksamhet har de anställda inom
detta område gjort ett heroiskt arbete under pandemin och vi bör
alla vara tacksamma för deras insats.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/419-7 Tjänsteutlåtande - Tertialrapport Tertial 2
2020 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
 RK 2020/419-6 Bilaga 1 - Tertialrapport 2 år 2020 för
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
 RK 2020/419-1 Bilaga 2. Lokal handlingsplan fo¨r strategin
att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i
kriminalitet 2019-2022
 RK 2020/419-2 Bilaga 5. Uppföljning av
klimatinvesteringsmedel 2020 -Träd och växtbäddar med
biokol
 RK 2020/419-3 Bilaga 4. Uppföljning av
klimatinvesteringsmedel 2020 - Utbyte av armaturer på
förskolor
 RK 2020/419-4 Bilaga 3. Nulägesbild gällande
förvaltningens arbete med miljöfrågor 2019 - 2020
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§ 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 2020/418

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.
Ann Dahlgren, Daniel Colegate, Elisabet Lundqvist, Lis-Mari
Boija, Sanna Eriksson, Frida Allertz, Maria Larsson, Inga-Lill
Renhorn Källgren, Lena Wedberg, Feryal Lövström, Liliana
Pellegrino, Martin Karlsson, Anna-Stina Wilhelmsson, Mira
Fargallo-Dillner, Ida Carnesten, Inger Asebo, Mait Fredlund,
Liselotte Tronders, Oskar Williamsson, Idil Magan, Fanny
Hällberg, Julia Pettersson, Carl-Johan Kvist, Eva Thomasson,
Millicent Reyes, Marimba Roney, Helena Sten, Lena Svärd, Maria
Rangdag, Julia Falk Nordberg, Kim Trosell, Anne-Catrine Jonsson,
Mohamud abdi Osman, Ylva Engelbrektsson
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 16
juni i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2020. Förvaltningen
föreslår att nämnden fattar motsvarande beslut.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 8/2020
Sida 23 (70)
2020-09-24

Handlingar i ärendet
 RK 2020/418-1 Delegation om lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 RK 2020/418-2 Bilaga - Protokollsutdrag socialnämnden
2020-06-16
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§ 14
Revidering av delegationsordningen
Tillägg angående hantering av jäv
RK 2020/326

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner revidering av delegationsordningen i
enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att nuvarande delegationsordning, som
reviderades av stadsdelsnämnden senast 2020-08-27, kompletteras
och ändras i den inledande texten samt under ett antal punkter inom
ärendegrupperna allmänna ärenden och äldreomsorg. Samtliga
tillägg angår rutiner och hantering av jäv.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 RK 2020/326-1 Tjänsteutlåtande - Revidering av
delegationsordningen
 RK 2020/326-3 Bilaga - Tillägg i delegationsordningen
(tillägg markerade i rött)
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§ 15
Stockholms stads riktlinjer för förenings- och
kulturbidrag
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2020/235

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till stadsövergripande
riktlinjer om förenings- och kulturbidrag – demokrativillkor.
Samtliga berörda nämnder ska tillägga ett demokrativillkor i sina
riktlinjer för förenings- och kulturbidrag. Förvaltningen välkomnar
förslaget och bedömer att det är viktigt att vara tydlig med
demokratikravet då skattemedel aldrig ska gå till aktörer som inte
står bakom de demokratiska principerna. Förvaltningen bedömer
dock att det kan uppstå utmaningar med tolkning och
implementering av demokratikravet.
Förvaltningen föreslår i första hand att föreningsbidrag ska
handläggas centralt. En central hantering eftersträvas då bedömning
av föreningsbidrag kräver mycket resurser och spetskunskap från
stadsdelar. En central hantering kan säkerställa likvärdighet för
föreningarna. Förvaltningen föreslår även att staden ska inrätta ett
gemensamt system för sökta bidrag. Ett gemensamt system skulle
säkerställa att skattemedel används effektivt.
Om föreningsbidrag inte hanteras centralt föreslår förvaltningen i
andra hand att staden tar fram en handbok för bedömning av
demokratikravet på stadsdelar. Förvaltningen föreslår även att det
upprättas en stadsgemensam handledningsfunktion för samråd i
bedömningarna.
I samband med att kommunfullmäktige beslutar om föreliggande
riktlinjer kommer förvaltningen att genomföra en översyn av
nämndens riktlinjer för att säkerställa att dessa lever upp till stadens
riktlinjer.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade ett eget förslag
till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
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förslaget - se Reservation 1 nedan.
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) lämnade ett eget förslag till
beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
förslaget - se Reservation 2 nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservation 1
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta




Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
Att föreningsbidrag också fortsättningsvis ska beredas och
beslutas i respektive stadsdel
Omedelbar justering

Vi socialdemokrater vill på alla sätt stötta det lokala föreningslivet.
Detta ser väldigt olika ut i olika delar av staden och har olika
erfarenheter och traditioner. Därför behöver ansökningar om
föreningsbidrag behandlas med beaktande av lokala förutsättningar.
Självklart ska föreningar som söker bidrag uppfylla
demokratikraven och även normala regler för föreningslivet som
stadgar och ekonomiska redovisningskrav.
För att stödja föreningslivet på ett bra sätt krävs närhet och
möjlighet att ställa frågor och få stöd vid ifyllandet av blanketter.
Detta befrämjas inte av att hanteringen av föreningsstöd
centraliseras.
Vi instämmer i förvaltningens förslag om att staden ska ta fram en
handbok eller checklista för bedömningen av demokratikravet.
Likaså stöder vi att det upprättas en stadsgemensam
hanledningsfunktion för handläggare.
Reservation 2
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens
beslut till förmån för eget förslag enligt följande:
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Förslag till beslut
Att
Att

delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
därutöver utöver anföra

Vi anser att förslaget i stort väcker fler frågor än det ger svar, och
att dessa frågor behöver redas ut för att riktlinjerna ska vara
behjälpliga i förvaltningarnas arbete.
I förslaget till riktlinjer avseende förenings- och kulturbidrag –
demokrativillkor, går att läsa att ”En förening/organisation som
begår lagbrott eller använder utomparlamentariska metoder för att
uppnå ett politiskt mål kan sägas motarbeta det demokratiska
styrelseskicket och ska inte beviljas bidrag.”
Definitionen av utomparlamentariska aktioner är enligt
Nationalencyklopedin politisk aktivitet utanför det parlamentariska
systemet. Vidare går att läsa att definitionen innefattar: ”I en
parlamentarisk demokrati kan det röra sig om fredliga
demonstrationer, kampanjer eller andra opinionsyttringar, ibland
mot parlamentariska beslut. Gränsen mellan legala och illegala
utomparlamentariska aktioner kan ibland vara svår att dra. Tydligt
illegala handlingar är t.ex. våldsamma aktioner och sabotage.
Aktioner riktade mot det demokratiska parlamentariska systemet
som sådant, t.ex. militärkupper och revolutioner, är också att
betrakta som utomparlamentariska.”
Då definitionen av utomparlamentariska metoder även innefattar
fredligt politiskt påverkansarbete, såsom kampanjer och andra
opinionsyttringar, så innebär det att om nämnden bifaller denna
skrivning så riskerar ett antal av de föreningar som idag får
föreningsbidrag att inte ha rätt till dem framöver. En
pensionärsorganisation har till exempel all rätt att dela flygblad och
en minoritetsorganisation har rätt att bedriva opinionsarbete.
Även om vi förstår att syftet med riktlinjerna säkerligen är att
tydliggöra att våld mot politiska motståndare är helt förkastligt,
vilket Vänsterpartiet starkt instämmer i, så menar vi att denna
skrivning måste förändras eller strykas då den riskerar att drabba
även helt vanliga föreningar som använder sig av fredliga
utomparlamentariska metoder. Vi vill till exempel påminna om att
när politiska partier, från höger till vänster, delar flygblad – så är det
utomparlamentariskt arbete.
Då riktlinjerna syftar till att vara ett stöd i nämndernas arbete med
föreningsbidrag samt förtydliga, och stödja, nämnderna i detta
arbete, så motverkar denna typ av skrivningar sitt syfte och öppnar
för oklara tolkningar och godtycklighet i beslutsfattandet.
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Särskilt uttalande
Ordföranden Benjamin Dousa m.fl. (M), ledamoten Martin Michel
(MP) och ledamoten Pegah Afsharian (C) anmälde ett särskilt
uttalande enligt följande:
Stockholm har ett rikt och livskraftigt föreningsliv. Otaliga ideella
föreningar och organisationer bidrar genom sin skiftande
verksamhet till stadens starka civilsamhälle. Betydelsen kan
illustreras genom åtskilliga goda exempel. Föräldrar som samlas för
att genomföra trygghetsvandringar, idrotts- och kulturaktiviteter,
föreningar som erbjuder läxhjälp till ungdomar, en utsträckt hand
till ensamma äldre. Listan kan göras betydligt längre och belyser
vikten av civilsamhällets betydelsefulla bidrag till
sammanhållningen i samhället. Det är i sammanhanget också viktigt
att påpeka att ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för en
välmående demokrati.
Civilsamhället spelar en otroligt viktig roll i det demokratiska
samhället. Därför är det extra angeläget att de pengar som staden
betalar ut till föreningslivet endast går till föreningar som står upp
för våra gemensamma demokratiska värderingar. Våra
gemensamma medel ska gå till att främja ett starkt civilsamhälle,
inte till verksamhet som syftar till att underminera de demokratiska
värderingar som samhället vilar på, varav några av de viktigaste är:
fria val, respekt för människors olikheter, åsiktsfrihet,
religionsfrihet, individens okränkbarhet, jämlikhet, inkludering samt
stärka barns ställning och motverka segregation. Därför välkomnar
vi i den grönblå majoriteten införandet av ett skarpt
demokrativillkor i riktlinjerna för utbetalning av föreningsbidrag.
Det är vår förhoppning att ett tydligare demokrativillkor kommer att
förhindra antidemokratiska krafter från att vinna fotfäste i stadens
föreningsliv och därigenom motverka de värderingar som staden
strävar efter att upprätthålla genom att dela ut föreningsbidrag.
I huvudsak tycker vi att de reviderade riktlinjerna uppfyller det
tilltänkta syftet. Vi anser emellertid att de i vissa avseenden behöver
förtydligas och kompletteras för att de till fullo ska kunna fullgöra
målsättningen. Det är exempelvis viktigt att föreningslivet lyfts
fram som en av stadens styrkor, att vissa ord och begrepp som
används i riktlinjerna, till exempel utomparlamentariska metoder,
förtydligas eller ändras så att de positiva företeelser, som omfattas
härav, inte kan tjäna som förevändning för att neka föreningsbidrag.
Det är också viktigt att lyfta fram att ageranden med konstnärliga
ändamål inom kultursektorn bör bedömas med försiktighet i syfte
att säkra den grundlagsskyddade konstnärliga friheten. Därtill ska
ansökningsförförandet förenklas samt stickprovskontroller
genomföras av verksamhet som bedrivs med bidrag från staden för
att säkerställa efterlevnaden av demokrativillkoret och
verksamhetens faktiska omfattning.
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Handlingar i ärendet
 RK 2020/235-5 Tjänsteutlåtande - Stockholms stads
riktlinjer för förenings- och kulturbidrag
 RK 2020/235-1 Bilaga 1 - Remiss Riktlinjer föreningsbidrag
 RK 2020/235-1.2 Bilaga 2 - Stockholms stads riktlinjer för
förenings- och kulturbidrag
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§ 16
Riktlinjer avseende lokalupplåtelser – demokrativillkor
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2020/236

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat Riktlinjer avseende
lokalupplåtelser – demokrativillkor till samtliga stadsdelsnämnder
och ett antal facknämnder. Riktlinjerna har tagits fram för att
säkerställa att tillgång till lokaler inte ges till aktörer med
odemokratiska värderingar eller som uppmuntrar eller möjliggör
våldsbejakande extremism. Av riktlinjerna framgår att nämnderna
ska föra in ett demokrativillkor i sina riktlinjer eller rutiner för
handläggning av lokalupplåtelser.
Förvaltningen har i dagsläget inte några skriftliga rutiner/riktlinjer
för handläggning av lokalupplåtelser då det enbart är ett fåtal
lokaler/delar av lokaler som upplåts till annan verksamhet.
Förvaltningen är positiv till att ett förslag till stadsövergripande
riktlinjer för lokalupplåtelser tagits fram och att demokratikravet
betonats. Förvaltningen bedömer att stadens riktlinjer för
handläggning av lokalupplåtelser, inklusive demokrativillkoret, ska
tillämpas vid de tillfällen som stadsdelsförvaltningen upplåter
lokaler/delar av lokaler till annan verksamhet.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) lämnade ett eget förslag till
beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
förslaget - se Reservation nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservation
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens
beslut till förmån för eget förslag enligt följande:
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Förslag till beslut
Att
Att

delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
därutöver utöver anföra

Vi anser att förslaget i stort väcker fler frågor än det ger svar, och
att dessa frågor behöver redas ut för att riktlinjerna ska vara
behjälpliga i förvaltningarnas arbete.
I förslaget till riktlinjer avseende lokalupplåtelse – demokrativillkor,
går att läsa att ”En förening/organisation som begår lagbrott eller
använder utomparlamentariska metoder för att uppnå ett politiskt
mål kan sägas motarbeta det demokratiska styrelseskicket och ska
inte beviljas bidrag.”
Definitionen av utomparlamentariska aktioner är enligt
Nationalencyklopedin politisk aktivitet utanför det parlamentariska
systemet. Vidare går att läsa att definitionen innefattar: ”I en
parlamentarisk demokrati kan det röra sig om fredliga
demonstrationer, kampanjer eller andra opinionsyttringar, ibland
mot parlamentariska beslut. Gränsen mellan legala och illegala
utomparlamentariska aktioner kan ibland vara svår att dra. Tydligt
illegala handlingar är t.ex. våldsamma aktioner och sabotage.
Aktioner riktade mot det demokratiska parlamentariska systemet
som sådant, t.ex. militärkupper och revolutioner, är också att
betrakta som utomparlamentariska."
Då definitionen av utomparlamentariska metoder även innefattar
fredligt politiskt påverkansarbete, såsom kampanjer och andra
opinionsyttringar, så innebär det att om nämnden bifaller denna
skrivning så riskerar ett antal av de föreningar som idag hyr lokaler
av staden att inte kunna göra det framöver. En
pensionärsorganisation har till exempel all rätt att dela flygblad och
en minoritetsorganisation har rätt att bedriva opinionsarbete.
Även om vi förstår att syftet med riktlinjerna säkerligen är att
tydliggöra att våld mot politiska motståndare är helt förkastligt,
vilket Vänsterpartiet starkt instämmer i, så menar vi att denna
skrivning måste förändras eller strykas då den riskerar att drabba
även helt vanliga föreningar som använder sig av fredliga
utomparlamentariska metoder. Vi vill till exempel påminna om att
när politiska partier, från höger till vänster, delar flygblad – så är det
utomparlamentariskt arbete.
Då riktlinjerna syftar till att vara ett stöd i nämndernas arbete med
lokalupplåtelse samt förtydliga, och stödja, nämnderna i detta
arbete, så motverkar denna typ av skrivningar sitt syfte och öppnar
för oklara tolkningar och godtycklighet i beslutsfattandet.
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Vi vill också framhålla en del kritik som inkommit från olika
verksamheter i staden. Idrottsförvaltningen framhåller i sitt
remissvar att deras lokalupplåtelser består främst av
korttidsupplåtelser av idrottsytor- och lokaler genom nämndens
bokningssystem till föreningar, företag, förbund som
privatpersoner. Och menar att riktlinjerna är framtagna med
utgångspunkten i fristående förfrågningar att nyttja staden lokaler
och inte är anpassade utifrån omfattande löpande
upplåtelseverksamhet så som vid bokningar av idrottsytor. Vi håller
med idrottsförvaltningen i detta och menar riktlinjerna behöver
tydliggöra hur kontroller vid löpande omfattande
upplåtelseverksamhet ska genomföras proportionerligt samt att det
behöver göras åtskillnad mellan återkommande verksamhetsstöd
och stöd av projektkaraktär där större belopp beviljas och där
särskilda beslut krävs.
Fastighetskontoret menar att det är oklart om riktlinjerna ska
omfatta kontorets kommersiella verksamhet, som uthyrning till
butiker som säljer barnkläder (som kan vara tillverkade av barn)
men tar också exempel om uthyrning till musikkollektiv (som skulle
kunna repetera och uppföra verk med odemokratiska texter) och
skriver ”Kontoret bedömer det som mycket svårt att på ett effektivt
sätt kunna kontrollera vandeln hos hyresgästerna i alla delar både
inför och under avtalstiden. Detta skulle fordra mycket omfattande
resurser och därtill en näst intill omöjlig objektiv
bedömningsgrund.” Vi instämmer i fastighetskontorets bedömning
och menar att riktlinjerna med bakgrund av detta och övriga
synpunkter behöver tydliggöras för att vara användbara som just
riktlinjer i verksamheternas löpande arbete.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/236-4 Tjänsteutlåtande - Riktlinjer avseende
lokalupplåtelser
 RK 2020/236-1 Bilaga 1 - Remiss Riktlinjer lokalupplåtelse
 RK 2020/236-1.2 Bilaga 2 - Riktlinjer avseende
lokalupplåtelser - demokrativillkor
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§ 17
Stockholms stads strategi för arbetsmarknadsinsatser
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2020/349

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen är positiv till strategins upplägg och innehåll, som
beskriver mycket av det arbete som pågår inom både förvaltningens
verksamheter och inom andra verksamheter i staden.
Förvaltningen anser att strategin kan bidra till att fler personer som
är i behov av socialtjänstens insatser får möjlighet till
arbetsmarknadsinsatser och på sikt blir självförsörjande.
Samverkan är centrala begrepp i strategin. Detta ställer höga krav
på kunskap om de olika parternas uppdrag och korrekta
förväntningar på de mandat och ansvar som varje enskild aktör har.
Det som i strategin nämns som stadsdelsförvaltningarnas
ansvarsområde, bland annat förberedande stöd/förrehabiliterande
insatser, behöver ytterligare förtydligas och i förekommande fall
arbetas in i riktlinjerna för de olika områdena inom socialtjänsten.
Detta för att öka effektiviteten och kvaliteten samt likställigheten i
utförandet av insatserna.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande 1
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) anmälde ett särskilt
uttalande enligt följande:
Arbetslösheten i Rinkeby-Kista ökar. I vårt område och med dess
utmaningar behöver arbetsmarknadsinsatserna vara fler och högre
uppsatta mål behöver implementeras. I strategin som skickats ut
från kommunstyrelsen kan vi ta del av en rad fina insatser som görs.
Dessa sätter vi oss inte emot. Dock är bristen på fler insatser som
kan hjälpa människor tillbaka in på arbetsmarknaden bristande och
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det tjänar ingen att räkna upp kommunens befintliga arbete, då det
är otillräckligt.
Vi socialdemokrater önskar lägga till i remissvaret att vi inte är
nöjda med strategin som presenterats och att staden inte kan nöja
sig med de insatser som görs idag. Den borgerliga majoriteten
behöver visa på politiskt ledarskap i frågan om arbete och
presentera fler förslag för att få människor i sysselsättning. Förslag
som 90-dagars garanti för unga, komvuxgaranti, målsättning för
etablering av nyanlända, utvecklande av nya collegekoncept och
ökad målsättning för Stockholmsjobb är några exempel som hade
passat i strategin. Särskilt för områden som Rinkeby-Kista där
utmaningarna är många.
Särskilt uttalande 2
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande
enligt följande:
Stockholms stad står inför både möjligheter och utmaningar som
behöver mötas. I dagsläget är det oklart hur stora konsekvenser
coronakrisen kommer att ha på Stockholm. Inte heller är det
klargjort hur eventuella förändringar av Arbetsförmedlingen kan
komma att påverka stadens arbete. Växande befolkning och god
tillväxt är styrkor som ska tas tillvara, samtidigt som
arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft ska tillgodoses.
Arbetslösheten har generellt legat på historiskt låga nivåer, men
med coronakrisen kommer arbetslösheten att öka och de många
stockholmare som av olika anledningar stod utanför
arbetsmarknaden kommer antagligen att få det ännu svårare att ta
sig in.
Ärendet lyfter på ett förtjänstfullt sätt hur staden arbetar för att fler
ska komma i arbete. I ärendet kan vi utläsa hur stor stadens
verktygslåda är. Vi har inget att erinra mot de prioriteringar som
görs och de vägledande principer och arbetsmarknadsinsatser som
används inom staden. Det vi däremot saknar är målsättningar och
riktning i strategin. Avsaknaden av detta gör att dokumentet endast
blir en katalog över stadens befintliga insatser.
90-dagarsgaranti för unga, komvuxgaranti, snabbare etablering av
nyanlända, utvecklande av nya collegekoncept och ökad
målsättning för Stockholmsjobb är exempel på målsättningar som
hade passat att lyfta in i strategin.
Berörda förvaltningar har redovisat uppdraget som de fick i stadens
budget 2019. Nu är det viktigt att majoriteten visar tydligare politisk
vilja, utökar insatserna och investeringarna för att minska behovet
av ekonomiskt bistånd och ökar sysselsättningen. Och att det finns
tillräckliga resurser för de som är i behov av stöd. På så sätt kan
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Stockholm ta sig ur den ekonomiska nedgången utan att lämna
någon utanför.
En grupp som strategin tyvärr missat är de med försörjningsstöd
som har sociala problem. De hamnar allt för ofta mitt emellan
stadens insatser. Vi anser att staden borde ta ett större ansvar för
denna grupp och utveckla arbetsinriktad verksamhet även för dem.
Det är viktigt att ha med sig att det nu kommer bli
Arbetsförmedlingen och privata aktörer som kommer att få ta del de
statliga satsningarna på arbetsmarknadsområdet. Det är viktigt att se
över vad kommunerna ska ansvara för, alternativt att kommunerna
bör få en större del av de statliga medlen. Vänsterpartiet anser att
det rimligaste hade varit att kommunerna hade fått de medlen som
nu läggs på privata matchare.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/349-2 Tjänsteutlåtande - Stockholms stads strategi
för arbetsmarknadsinsatser
 RK 2020/349-1.1 Bilaga Stockholms stads strategi för
arbetsmarknadsinsatser
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§ 18
Stockholms stads program för att motverka hemlöshet
2020-2025
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2020/198

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering
Sammanfattning av ärendet
Remissen gäller program för att motverka hemlöshet i Stockholms
stad 2020-2025. Programmet beskriver vilka insatser och verktyg
som stadens socialtjänst kan använda till stöd för personer i
processer ur hemlöshet och de förhållningssätt som ska prägla
socialtjänstens arbete för att motverka hemlöshet.
Förvaltningen ställer sig positiv till programmets upplägg och
uppbyggnad samt uppfattar ett flertal framsteg jämfört med tidigare
program. Förvaltningen bedömer dock att den stora
hemlöshetsproblematik som Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har
att hantera är svår att lösa med hjälp av strategin. Med beaktande av
att beslut för personer som lever i hemlöshet och barnfamiljer i
osäkra boendeförhållanden blir mer stadigvarande, bedömer
förvaltningen också att programmet kommer att medföra ökade
kostnader.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade ett eget förslag
till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
förslaget - se Reservation 1 nedan.
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) lämnade ett eget förslag till
beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
förslaget - se Reservation 2 nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
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Reservation 1
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslår som svar på remissen från
kommunstyrelsen
 Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
 att ett nytt program med ett tydligt mål om att utrota
hemlösheten tas fram samt att detta ska ha en tillhörande
handlingsplan
 att därutöver anföra följande
Varje kommun är enligt lag skyldig att planera för
bostadsförsörjningen i syfte att alla kommunens invånare ska ha en
god bostad, något som allt fler kommuner idag inte lever upp till.
Det är vidare stadens ansvar att tillgodose behovet av bostäder i
kommunen, inte socialtjänstens. Därför anser vi att ett program mot
hemlöshet ska ha som mål att utrota hemlösheten för att leva upp till
gällande lagstiftning och målen i Agenda 2030. Programmet med
tillhörande handlingsplan bör ligga på kommunstyrelsen där
socialnämnden är en part precis som stadsdelsnämnderna,
exploateringsnämnden, SHIS bostäder, allmännyttan med flera är
egna parter där alla tar ansvar för sin del.
Under förra mandatperioden gav arbetet att minska hemlösheten
bland äldre i staden effekt redan första året. För att lyckas med
arbetet mot hemlöshet krävs både förebyggande arbete, akuta
insatser och en långsiktig plan för att det ska finnas tillräckligt
många lägenheter i staden till en hyra som de som efterfrågar dessa
har råd med. Det håller inte att socialnämnden har ett väl
fungerande arbete på Enheten för hemlösa med de allra mest utsatta
samtidigt som majoriteten säljer ut lägenheter med rimliga hyror. I
år har inte behovet av försöks- och träningslägenheter kunnat
tillgodoses på grund av avsaknad av bostäder med rimliga hyror och
endast 31/100 genomgångsbostäder har förmedlats till hemlösa
barnfamiljer.
Vi vill se krafttag mot en av stadens absolut största utmaningar,
hemlösheten. En del av förslagen som finns med i programmet är
bra, inte minst att hemlöshetsarbetet ska utgå från evidens med
Bostad Först och barnens behov i centrum, men detta nya program
innebär inte mycket nytt mot tidigare. I ett hemlöshetsprogram
behövs också ett arbetssätt för alla de stockholmare som idag
befinner sig i strukturell hemlöshet utan sociala problem. Detta är
en grupp som kommer att växa kraftigt kommande år då många
väntas flytta från SHIS bestånd och som är osynliga i den här
rapporten.
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Frågan om strukturell hemlöshet handlar om en grundläggande rätt
till ett tryggt hem som är anpassat efter varje människas behov och
förutsättningar. Rätten till bostad är så fundamental att det påtalas i
Sveriges grundlag och som en av de mänskliga rättigheterna enligt
FN. Vi anser att det är en självklarhet att sträva mot att förverkliga
rätten till ett tryggt och bra boende för alla. Staden bör därför
ansluta sig till det globala FN-initiativet The Shift och verka för en
inriktning där bostad ses som en rättighet och utförsäljning av
allmännyttan förkastas.
Reservation 2
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens
beslut till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
1. Delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
2. Föreslå att kommunstyrelsen tillsammans med berörda
nämnder och bolag får i uppdrag att ta fram ett nytt program
med ett tydligt mål om att utrota hemlösheten, med detta ska
tillhörande handlingsplan tas fram
3. Därutöver anförs följande
Varje kommun är enligt lag skyldig att planera för
bostadsförsörjningen i syfte att alla kommunens invånare ska ha en
god bostad något som allt fler kommuner idag inte lever upp till.
Det är vidare stadens ansvar att tillgodose behovet av bostäder i
kommunen, inte socialtjänstens. Därför anser vi att ett program mot
hemlöshet ska ha som mål att utrota hemlösheten för att leva upp till
gällande lagstiftning och målen i Agenda 2030. Programmet med
tillhörande handlingsplan bör ligga på kommunstyrelsen där
socialnämnden är en part precis som stadsdelsnämnderna,
exploateringsnämnden, SHIS bostäder, allmännyttan med flera är
egna partner där alla tar ansvar för sin del.
Förra mandatperioden ledde vi arbetet mot att minska hemlösheten
bland äldre i staden, något som gav effekt redan första året och som
detta program också kan lära av. För att lyckas med arbetet mot
hemlöshet krävs både förebyggande arbete, akuta insatser samt en
långsiktig plan för att det ska finnas tillräckligt många lägenheter i
staden till en hyra som de som efterfrågar dessa har råd med. Det
håller inte att socialnämnden har ett väl fungerande arbete på
Enheten för hemlösa med de allra mest utsatta samtidigt som
majoriteten säljer ut lägenheter med rimliga hyror. I år har inte
behovet av försöks och träningslägenheter kunnat tillgodoses på
grund av avsaknad av bostäder med rimliga hyror och endast 31/100
genomgångsbostäder har förmedlats till hemlösa barnfamiljer.
Vi vill se krafttag mot en av stadens absolut största utmaningar,
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hemlösheten. En del av förslagen som finns med i programmet är
bra, inte minst att hemlöshetsarbetet ska utgå från evidens med
Bostad först och barnens behov i centrum, men detta nya program
innebär inte mycket nytt mot tidigare. I ett hemlöshetsprogram
behövs också ett arbetssätt för alla de stockholmare som idag
befinner sig i strukturell hemlöshet utan sociala problem. Detta är
en grupp som kommer växa kraftigt kommande år då många väntas
flytta från SHIS bestånd och som är osynliga i den här rapporten.
Frågan om strukturell hemlöshet handlar om en grundläggande rätt
till ett tryggt hem som är anpassat efter varje människas behov och
förutsättningar. Rätten till bostad är så fundamental att det påtalas i
Sveriges grundlag och som en av de mänskliga rättigheterna enligt
Förenta nationerna (FN). Vi anser att det är en självklarhet att sträva
mot att förverkliga rätten till ett tryggt och bra boende för alla.
Staden bör därför ansluta sig till det globala FN-initiativet The Shift
och verka för en inriktning där bostad ses som en rättighet och
utförsäljning av allmännyttan förkastas.

Handlingar i ärendet
 RK 2020/198-2 Tjänsteutlåtande - Stockholms stads program
för att motverka hemlöshet 2020 - 2025
 RK 2020/198-1.1 Bilaga 1 Socialnämnden protokoll
 RK 2020/198-1.2 Bilaga 2 Socialnämnden tjänsteutlåtande
 RK 2020/198-1.3 Bilaga 3 Stockholms stads program för att
motverka hemlöshet 2020-2025
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§ 19
Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2020/350

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Miljöförvaltningen har utarbetat en handlingsplan för biologisk
mångfald i Stockholms stad. Kommunstyrelsen har remitterat
handlingsplanen till samtliga stadsdelsnämnder, berörda
facknämnder, kommuner, myndigheter och organisationer.
Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra målet för arbetet med
biologisk mångfald i Stockholms stad. Biologisk mångfald innebär
en hög variation både inom och mellan arter och ekosystem.
Handlingsplanen presenterar fem strategier om hur staden ska
arbeta med biologisk mångfald:
1.
2.
3.
4.
5.

Lyft fram prioriterade arter och naturkvaliteter
Uppmärksamma biologisk mångfald i stadens processer
Genomför ekologiska förstärkningsåtgärder
Utveckla kunskap och kommunikation
Utveckla verktyg som underlättar samverkan och
genomförande

För varje strategi beskrivs förutsättningar, utmaningar, insatser samt
ansvariga verksamheter. Stadsdelsförvaltningarna är inte
initiativtagare till någon av insatserna men har däremot delansvar
för majoriteten av de presenterade insatserna. För att
handlingsplanens fem strategier ska kunna genomföras och ge
effekt ska geografiskt kopplade åtgärdsprogram med platsspecifika
åtgärder arbetas fram under ledning av miljöförvaltningen.
Förvaltningen är positiv till förslaget till handlingsplan för biologisk
mångfald i Stockholms stad och bedömer att strategierna är
genomförbara med rätt stöd. Vad gäller implementeringen av
handlingsplanen är det kommande arbetet med åtgärdsprogram
avgörande.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) lämnade ett eget förslag till
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beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
förslaget - se Reservation nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservation
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens
beslut till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
1. Att nämnden föreslår att förslag om Handlingsplan för
biologisk mångfald i Stockholms stad ska bifallas.
2. Därutöver anföra följande
Biologisk mångfald är en av de nio planetära gränser som är
grundläggande för en hållbar planet. Det är den planetära gräns som
överskrids allra mest och som just nu hotar våra ekosystem mer än
något annat. Människan är beroende av ekosystemtjänster från
naturen. Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta
människan får från naturens arbete. Till exempel renar växter vår
luft och bin pollinerar våra grödor. Dessa s.k. ekosystemtjänster
skapas och möjliggörs av den biologiska mångfalden. Artrikedom
förstärker våra och kommande generationers livsmöjligheter och är
grunden för fortsatt välfärd.
Utrotningen av arter sker så snabbt att vissa forskare talar om ett
sjätte massutdöende, forskarna befarar att så mycket som 25 procent
redan har försvunnit. Försvinner insekterna försvinner många av
våra ekosystemtjänster. Deras överlevnad är helt avgörande för oss
människor och våra samhällen. Stärkt biologiska mångfald ger
positiva resultat även för klimatet, naturen och människors
välmående. Det är mot denna bakgrund som Vänsterpartiet ser
mycket positivt på den handlingsplan för biologisk mångfald som
nu presenteras. Vänsterpartiet instämmer i de fem strategier som
läggs fram.
Kopplingar till fysisk planering
Stockholm har en lång historia av jord- och lantbruk. Idag har
mycket försvunnit i och med urbanisering och att staden breder ut
sig. När jord- och lantbruken försvinner, växer markerna igen och
artsammansättningen på platsen förändras. Idag finns vissa
kulturlandskap kvar, i form av mindre ängsytor och kantzoner mot
skog och bebyggelse. Där återfinns en del av de arter som är
förknippade med jord- och lantbruk. Den gamla åkermarken
däremot har förvandlats till gräsmattor och idag kvarstår tre stora
gräsmarker i staden kvar: Gärdet, Järvafältet och Årstafältet. Dessa
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områden är idag nedklippta gräsmattor med låg biologisk mångfald
som har stor potential för att utvecklas och bli mer artrik.
Staden behöver utveckla den biologiska mångfalden på de
kvarvarande grönområden som finns. Vänsterpartiet instämmer i att
Stockholm behöver växa. Fler billiga bostäder behöver byggas,
tätortsnära naturmiljöer utvecklas och stadsutvecklingen ska gå
hand i hand med utvecklingen av dessa. I detta utvecklingsarbete
kan naturmiljöer anläggas som är väl gestaltade, med god
landskapsarkitektur, och som förenar ekologiska, sociala och
kulturella värden. Det kan innebära att förena initiativ för
klimatanpassning och biologisk mångfald, genom exempelvis
anläggning av dammar och växtbäddar som både är attraktivt för
människor, djur och insekter.
Denna typ av arbete behövs inte bara vid nyexploatering och nya
bostadsområden. Prioritera naturbaserade, ofta både enkla,
kostnadseffektiva och mångfunktionella lösningar både i planering
av nya stadsdelar och i förtätning och förvaltning av befintliga
områden där grön infrastruktur blivit åsidosatt. I dagsläget är
tillgången till frisk luft, närliggande natur, rent vatten osv. alltför
ofta bestämt av socioekonomiska variabler, men vi har nu
möjligheten att planera för ett samhälle som är både mer hållbart
och mer rättvist. Det är oerhört viktigt att omställningen till ett
hållbart samhälle sker på ett sätt som samtidigt bidrar till ett jämlikt
och jämställt samhälle. Förutom att jämlikhet och jämställdhet
givetvis är grundläggande värden i sig så visar forskning att sådana
samhällen har långt bättre förutsättningar att klara en snabb
omställning mot hållbarhet. Det är också viktigt för legitimiteten i
ett sådant projekt att såväl för- som nackdelar fördelas på ett rättvist
sätt.
Ljusföroreningars påverkan på biologisk mångfald
Så kallad ”ljusförorening” är ett problem som diskuterats under
många år men som med fortsatt urbanisering blivit allt mer akut.
Vänsterpartiet anser att det är positivt att handlingsplanen pekar ut
ljusföroreningar som ett område för kunskapsutveckling, men
menar att staden redan nu också behöver en aktiv plan för fortsatt
arbete.
För oss människor är det tråkigt men inte livsnödvändigt att kunna
se vintergatan en stjärnklar kväll men för nattlevande djur och
insekter, som till stor del navigerar efter stjärnorna, är det just
livsnödvändigt. Till skillnad från de andra stora faktorerna som
pekas ut i handlingsplanen (invasiva arter och stadsutveckling
exempelvis) kan ljusföroreningarna ganska enkelt kan förhindras
genom att släcka ”onödigt” ljus och att använda ordentliga skärmar
för ljuskällorna.
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Vänsterpartiet anser därför att Stockholm stads handlingsplan bör
ha en tydlig strategi för hur ljusföroreningar ska minska. Denna
strategi behöver, liksom övrigt arbete med biologisk mångfald, vara
en del av arbetet med grön infrastruktur och bör användas i ett tidigt
skede av planprocesserna. Det gynnar också klimatet, tryggheten
och de estetiska värdena.
Bevara skogarna
En natur med många arter klarar lättare av den stress som ett
förändrat klimat innebär. Bevarande av naturskogar ger stora
mängder lagrat kol och är samtidigt hem för djur- och växtliv.
Skogen förser oss med en rad ekosystemtjänster som vatten- och
luftrening och produktion av råvaror. En rik biologisk mångfald
ökar skogens produktionsförmåga och ger större motståndskraft mot
klimatförändringar. Skogsmarken binder stora mängder kol och
påverkar vattenbalansen och har därmed en betydelse för både det
lokala och globala klimatet.
Skogen har även stora sociala och kulturella värden. Dess betydelse
för rekreation, friluftsliv och undervisning är omfattande.
Skogen och biobränslet
Behovet av förnybar energi riskerar att skapa målkonflikter då ökat
behov av biobränslen innebär ökat uttag från skogarna. Den största
delen av bränslet till fjärrvärmen kommer att komma från skogen i
form av biobränsle. Det är problematiskt då skogen behövs för
många ändamål. Klimatfärdplan 2050 anger att potentialen för
bioenergi i länet har uppskattats till cirka en TWh idag och upp till
två TWh 2050. Med övergång till ett kontinuitetsskogsbruk kommer
tillgången till bioenergi under en övergångsperiod på cirka 25 år att
vara mindre. För att skydda skogen och den biologiska mångfalden
bör länets egen skog bidra med högst 0,5 TWh i form av biobränsle.
Länet behöver därför ”importera” biobränsle från andra delar av
landet. Därför är energieffektivisering och andra värmelösningar
viktiga att genomföra.
Kopplingar till staden och regionens utvecklingsarbete
Biologisk mångfald måste vara en integrerad del av hela Stockholm
stads och region Stockholms utvecklingsarbete. I det förslag som nu
presenteras listas därför flera dokument som har bäring på
handlingsplanen, Vänsterpartiet skulle därtill vilja inkludera RUFS
2050 - Regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) anmälde ett särskilt
uttalande enligt följande:
Stockholm har under lång tid legat i framkant vad gäller
kunskapsutveckling och skydd av naturmiljöer viktiga för den
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biologiska mångfalden. Stockholm arbetade med begreppet
grönstruktur redan i översiktsplanen 1999 och har under lång tid
byggt upp en stor kunskap kring stadens naturmiljöer. Under förra
mandatperioden togs nya riktlinjer för utvecklingen av park- och
naturmiljöer fram inklusive särskilda satsningar. I den senaste
översiktsplanen har vikten av den gröna strukturen fått en tydligare
plats både i kartmaterialet och i måltexterna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har nu tagit fram ett förslag till
handlingsplan för biologisk mångfald, som kommer att följas av
åtgärdsprogram för biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden
är en viktig och akut fråga. Biologisk mångfald är en av de
grundläggande förutsättningarna för att våra ekosystem ska kunna
leverera funktioner och nyttor som vi människor behöver och
använder. Staden behöver en övergripande vägledning kring hur
dessa ska bevaras och utvecklas samtidigt som staden växer.
Handlingsplanen identifierar viktiga frågor att besvara inom stadens
exploateringsprocess. Men ska Stockholms mål om 140 000 nya
bostäder gå att genomföra behövs tydligare exempel på hur
avvägningar vid exploatering ska göras. Det saknas vägledning för
viktiga frågor så som vilka grönsamband och naturmiljöer som
behöver prioriteras och vilka som kan exploateras, i vilka lägen en
exploatering kan frigöra resurser som kan användas till
förstärkningsåtgärder, etc. Genom att i ett tidigt stadium ta hänsyn
till den biologiska mångfalden och identifiera hur befintliga
grönområden kan stärkas kan staden fortsatt växa och värna både
den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten.
Handlingsplanen ger vissa verktyg och pekar på viktiga
prioriteringar, men den skulle vara betjänt av att tydligare ge stöd i
avvägningar vid exploatering.
Det som dock är ännu mer allvarligt är att handlingsplanen inte
kommer gå att genomföra med nuvarande förutsättningar.
Genomförandet ligger i första hand på stadsdelsnämnder som
ansvarar för skötseln av naturmarken, inklusive naturreservaten, och
exploateringskontoret som ansvar för stadens investeringar vid
nybyggnation. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen kräver
resurser. Utan dessa resurser är handlingsplanen mest en intressant
sammanställning av kunskapsläget kring biologisk mångfald i
Stockholm.
Som en del av processen med att ta fram förslaget till handlingsplan
har en remissrunda genomförts. Remissinstansernas svar går att läsa
i ”redovisning av miljöförvaltningens förslag till handlingsplan för
biologisk mångfald”. Flera remissinstanser, särskilt
stadsdelsförvaltningarna, framhåller att stadens resurser för
naturvårdsskötsel redan idag är otillräckliga för att kunna
upprätthålla värdena i en fungerande blågrön infrastruktur.
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Miljöförvaltningen skriver att: Resursbehovet är en grundläggande
fråga för handlingsplanens genomförande, vilket påpekats av en rad
remissinstanser. De behov som lyfts fram är framförallt resurser till
investeringar i fysiska åtgärder samt till kontinuerlig
naturvårdsskötsel.
Miljöförvaltningen skriver även: Ett utökat samordningsansvar för
miljöförvaltningen ryms inte inom nuvarande budgetram.
Samordningen kräver resurser i sig men det handlar också om
utökade insatser av generell karaktär, till exempel utökad
kommunikations- och utbildningsverksamhet samt utökad
nätverksverksamhet med till exempel föreningslivet. Att följa
utvecklingen över tid för de indikatorer som föreslås, liksom att
hålla de digitala verktygen aktuella och uppdaterade, är också
utökade insatser som behöver beaktas. Satsningar på att utveckla
och tillgängliggöra de mest centrala av verktygen kommer att
behövas.
Det saknas resurser både hos stadsdelarna och på
miljöförvaltningen. Även exploateringsnämnden framhåller att
handlingsplanens ambitioner inte ryms inom befintliga medel,
varken för förstärkningsåtgärder, drift eller miljöövervakning. Men
istället för ökade resurser har stora nedskärningar gjorts på grund av
förra årets skattesänkning. Det är inte direkt förvånande att de
borgerliga partierna prioriterar skattesänkningar före välfärden,
miljön och klimatet. Men det är mer förvånande att Miljöpartiet har
accepterat nedskärningar inom äldreomsorg, förskola och skola
genom att acceptera skattesänkningar och utförsäljningar. Vad man
har fått i utbyte är en förvisso välskriven handlingsplan, men vars
innehåll inte kommer att kunna genomföras på grund av minskade
resurser.
För den biologiska mångfalden gäller det nu att kunna gå från ord
till handling. Vi socialdemokrater är positiva till handlingsplanen
för biologisk mångfald och vill se att den följs upp med mer medel
för naturvård. För att handlingsplanen i slutändan ska leda till
förbättringar i verkligheten måste även de som ska utföra arbetet få
de resurser som krävs.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/350-2 Tjänsteutlåtande - Handlingsplan för
biologisk mångfald i Stockholms stad
 RK 2020/350-1.2 Bilaga 1 - Handlingsplan för biologisk
mångfald i Stockholms stad
 RK 2020/350-1 Bilaga 2 - Följebrev Handlingsplan för
biologisk mångfald i Stockholms stad
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§ 20
Förslag till reviderad avfallsplan för Stockholm 2021-2024
RK 2020/344

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har utarbetat ett förslag till
reviderad avfallsplan för Stockholm 2021–2024. Ärendet har beretts
inom avdelningen för stadsutveckling och medborgarservice i
samverkan med förvaltningens övriga avdelningar. Avfallsplanen
har fyra huvudmål:
1. Avfall från boende och verksamma i staden ska minska och
det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt
2. Nedskräpningen i Stockholm ska minska
3. Avfallshanteringen ska anpassas till människan
4. Avfallshanteringen ska vara en självklar del i stadens fysiska
planering
För varje mål presenteras en långsiktig vision för 2040 och en
redogörelse för hur målen bidrar till de globala målen för hållbar
utveckling, Agenda 2030, samt nationella miljömål. Varje mål bryts
ner i delmål för planperioden 2021–2024 med tillhörande åtgärder.
Stadsdelsnämnderna berörs främst av mål 1-3, som handlar om att
minska avfallsmängder, minska nedskräpning och anpassa
avfallshanteringen till människor.
Förvaltningen är positiv till den nya avfallsplanen och dess
framåtsyftande blick med att i första hand minska skräpmängder,
därefter återanvända, återvinna och i sista hand deponera.
Framförallt välkomnar förvaltningen att nedskräpning tillkommit
som ett prioriterat område. För att komma tillrätta med
nedskräpningen krävs en samordning mellan förvaltningen och
andra berörda förvaltningar och bolag. Dessutom behöver
verksamheter och medarbetare ha kunskap om avfallsplanen samt
om stadens miljöprogram och klimathandlingsplan med intentioner
om att minska avfallsmängder för att uppnå målen om en hållbar
stad.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
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Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade ett eget förslag
till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
förslaget - se Reservation 1 nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservation
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Att
delvis godkänna förvaltningens svar på remissen.
Att
därutöver anföra följande.
Avfallsplanen är viktig för stadens miljöarbete. Den påverkar
planeringen av nya områden, prövningen av bygglov, tillsynen över
miljöfarlig verksamhet samt stockholmarnas hantering av sitt avfall.
Förslaget till avfallsplan för Stockholm innehåller många bra mål,
delmål och åtgärdsförslag. Några saker saknas dock.
Bygg- och anläggningsavfall
I förslaget till avfallsplan står klart och tydligt att den enskilt största
volymen avfall som hanteras i kommunen är bygg- och
anläggningsavfall, och då framförallt schaktmassor. Genom att
stödja och möjliggöra en effektiv logistik för massor och
återanvändning av massor kan betydande mängder transporter
undvikas och uttag av jungfruligt material minska.
När vi socialdemokrater skrev en motion om förbättrad
masshantering svarade i princip samtliga remissinstanser att de höll
med om att förbättrad masshantering är av yttersta vikt för att uppnå
ett hållbart byggande, att det behövs bredare och bättre samordning
av frågorna och att en strategi behöver upprättas. Det behövs en
stadsövergripande masshanteringsstrategi som antas av
kommunfullmäktige. Staden bör också inrätta en samordnande
funktion som inte bara leder stadens arbete utan även bjuder in
kommuner och kommersiella aktörer till ett regionalt samarbete.
En annan åtgärd är ändrade krav på massgodsfordon (i enlighet med
Tungtrafikutredningen). Massgodsfordonen står idag för hälften av
all godsmängd i staden. En förändrad längdbegränsning så att
massgodstransporter tillåts med fordon upp till 15 meter, istället för
dagens 12 meter, skulle medföra att antalet transporter av massgods
kan reduceras med hela 48,3 procent. Utifrån 2017 års statistik
motsvarar det en minskning med ca 775 tunga fordon per år. Eller
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en reduktion på cirka 50 000 ton koldioxidutsläpp per år, att jämföra
med övriga föreslagna åtgärder i klimathandlingslanen som ligger
på ca 1 000-3 000 ton. Detta är en åtgärd som skulle få enorma
effekter från klimatet. Att denna förändring, som föreslogs av
Tungtrafikutredningen redan år 2017, har blockerats är
anmärkningsvärt.
Rivningsavfall
En stor del av den rivning och sanering som görs i Sverige utförs i
Stockholmsregionen. Under två veckor i augusti låg det projekt för
ca 500 miljoner kronor ute på marknaden för förfrågan. Det är
oerhört viktigt att dessa rivningar sker på ett korrekt sätt så att
miljöfarligt avfall inte hamnar i naturen. Idag finns dock oseriösa
aktörer som vinner upphandlingar eftersom de dumpar priserna
genom att inte hantera och redovisa avfallet på rätt sätt.
Staden måste förbättra sin kontroll över miljöfarligt avfall.
Miljöförvaltningen gör endast ett fåtal tillsynsbesök vid rivningar,
cirka 10 per år, och har hittills i år inte stött på någon alarmerande
brist i hanteringen. Samtidigt vet vi att det finns stora brister hos
oseriösa aktörer, i september 2020 anhölls ägarna till ett av de
största återvinningsföretagen för grovt miljöbrott. Tillsynsarbetet är
viktigt och behöver utökas.
Det krävs även förebyggande insatser. I stadens egna upphandlingar
behöver miljöförvaltningen komma in och bidra i tidigt skede och
för det krävs samarbete med de upphandlande verksamheterna, så
som exploateringskontoret. Med samarbete i tidiga skeden kan
kravställningarna i upphandlingsunderlagen och granskningen av
anbuden förbättras ur miljösynpunkt.
Biokol
I förslaget till avfallsplan beskrivs hur biokol binder koldioxid i en
urban kolsänka samtidigt som växtförutsättningarna för stadens träd
och växter förbättras och ett klimatpositivt fjärrvärmetillskott
skapas. En pilotanläggning kommer att tas i drift på Bromma
reningsverk under år 2020 där även tester med pyrolys av
avloppsslam ska kunna genomföras. Denna testverksamhet är
oerhört spännande och har stor potential att bidra till att stadens
klimat- och miljömål uppnås. I avfallsplanen står att storskaliga
biokolanläggningar i regionen utreds av Stockholm Exergi. Vi
menar att detta inte är tillräckligt skarpt. En storskalig
biokolsanläggning måste tas i drift och datum behöver fastställas för
när en sådan anläggning ska vara klar.
System för insamling och mottagning av grovavfall och farligt
avfall
Förslaget till avfallsplan innehåller efterlängtade satsningar på att
mobila lösningar för mottagning av avfall och återbruksmaterial ska
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vidareutvecklas. Det är viktigt att alla, även de utan tillgång till bil,
har möjlighet att göra sig av med grovavfall och farligt avfall på ett
smidigt sätt. Att öka tillgängligheten genom de mobila lösningarna
är avgörande för vissa, men bra för alla. En annan viktig åtgärd för
att öka tillgängligheten är att utöka öppettiderna på stadens
återvinningscentraler så att stockholmarna kan återvinna minst
klockan 7-21 på helgfria vardagar.
Sopsugsanläggningar
Avfallsinsamlingen i staden kan förbättras och effektiviseras genom
att installera sopsugar i nya bostadsområden. Dessa anläggningar
gör det möjligt för sopbilar att tömma flera fastigheters avfall från
ett och samma hämtningsställe. På så sätt minskar transporter,
buller och luftföroreningar samtidigt som arbetsmiljön för de som
hämtar avfallet förbättras. Dessutom minskar riskerna för skadedjur
och det kan skapas nya möjligheter för ökad sopsortering.
I förslaget finns positiva skrivningar om att avfallshantering via
stationär sopsug har många fördelar vid exploatering av större
områden. Det bör det framgå att möjligheten att bygga sopsugar ska
prövas i varje nytt projekt.
Förebyggande av avfall och cirkulär ekonomi
Det är bra att det står att miljöhänsynskrav ska vidareutvecklas i
stadens program för upphandling och inköp och att inriktningen mot
cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande ska stärkas. När
miljöprogrammet kom blev det tydligt att ambitionerna inte
speglades i inköpsprogrammet. Det är diffust vilka klimat- och
miljökrav som staden ska ställa i sina upphandlingar, istället för
skarpa krav finns bara korshänvisningar och otydlighet. Staden
upphandlar för cirka 40 miljarder kronor årligen och en stor del av
stadens klimatutsläpp avgörs av upphandlingskraven. Vi är mycket
kritiska till att inga skarpa krav ställs på upphandlingar. Målet
måste vara att nå ett krav på nollutsläpp eller klimatneutralitet i alla
upphandlingar, men till dess ska alla relevanta upphandlingar
innehålla krav på minskade utsläpp.
Omlastning och utvecklad logistik
En av förklaringarna till den ökande vägtrafiken och de ökande
utsläppen är allt fler lätta lastbilar. Samordningen för dessa
transporter måste öka och satsningar på mer effektiva och
miljövänliga varutransporter måste ske. Varutransporterna kan
minskas genom samlastningscentraler. Det räcker inte med att
endast konstatera att det pågår försök. Staden behöver utreda
möjligheter för obligatorisk samlastning och peka ut områden där
samlastningscentraler måste inrättas.
Det är glädjande att Stockholm Vatten och Avfall i samarbete med
trafikkontoret undersöker om tystare fordon kan medge hämtning
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under tider när trafiksituationen är mindre ansträngd. Alltfler måste
övergå till off peak-leveranser, det vill säga nattliga leveranser med
tysta elfordon.
Plast och plastavfall
I förslaget till avfallsplan står att ökad materialåtervinning av plast
är bättre för miljön än energiåtervinning (förbränning i
kraftvärmeverk). Utsortering av plast i Högdalens
sorteringsanläggning kommer att medföra en stor klimatnytta
eftersom minskad förbränning av plast innebär minskad tillverkning
av plast från primärt material. Det finns två viktiga åtgärder för att
minska förbränningen av plast som bör framgå av avfallsplanen:
utvecklad avfallsstatistik samt förändring av skatten på
avfallsförbränning.
Många initiativ har tagits för att minska plasten i Stockholm, men
stora delar av det avfall som förbränns i Högdalen kommer från
andra kommuner i Stockholmsregionen. Det innebär att
avfallshanteringen även i andra kommuner ger upphov till
koldioxidutsläpp i Stockholm. Konsekvensen av detta är både att
andra kommuner kan ”exportera” sina koldioxidutsläpp till
Stockholm, men också att det saknas incitament för andra
kommuner att minska plasten i sitt avfall.
Utsorteringen av plast och andra fossila material i avfallet måste
göras uppströms (tidigare i avfallsflödet, innan det kommer till
förbränningsanläggningen). För att skapa incitament för samtliga
kommuner i Stockholmsregionen att minska plasten i avfallet och
på så sätt minska koldioxidutsläppen borde kommunerna
regelbundet redovisa statistik för det avfall som levereras till
förbränning. Stockholms stad bör därför verka för att samtliga
kommuner i regionen redovisar hur många ton avfall som
uppkommit i kommunen samt vilken mängd utsläpp som avfallet
innebär.
En kommunvis redovisning skulle tydliggöra grundorsaken till
utsläppen och vem som har rådighet att påverka dem. Denna typ av
statistikrapportering skulle också vara relativt enkel att genomföra.
Förslagsvis skulle Region Stockholms klimatkansli samla in,
samordna och presentera statistikrapporteringen inom regionen.
Avfallsplanen bör ställa slå fast att Stockholms stad ska verka för
att sådan statistik tas fram.
I enlighet med januariavtalet har en ny skatt på förbränning av
avfall införts. Skatten är dock olyckligt utformad och leder i
praktiken till ökade incitament att bränna mer, istället för mindre,
plast.
Beroende på vad avfall innehåller får man ut olika mycket energi
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vid förbränning. Att bränna plast ger mer värme än förbränning av
sorterat avfall. För att värma upp Stockholm behövs alltså färre ton
avfall om den innehåller plast. Eftersom skatten är konstruerad så
att den betalas på varje ton bränt avfall kommer fjärrvärmebolagen
därför försöka minimera antalet förbrända ton, vilket görs genom att
ha så mycket plast som möjligt i det avfall som bränns.
Skattekonstruktion innebära alltså att ju mer plast som sorteras ut,
desto högre skatt – incitamentet blir att materialåtervinna mindre,
motsatsen till skattens syfte. Konsekvenserna blir ökade
koldioxidutsläpp och minskad materialåtervinning.
För att uppnå syftet med skatten – att öka utsorteringen för
materialåtervinning – bör beskattning endast ske på förbränning av
icke-sorterat avfall. På så sätt skapas incitament för ökad
materialåtervinning och vi får positiva effekter för klimatet och
miljön. I avfallsplanen bör det tydligt framgå att staden ska verka
för en förändrad beskattning.
Insamling av förpackningar och tidningar/returpapper
Idag upplever många stockholmare att återvinningsstationer är
nedskräpade, otrygga och otillgängliga. Även om
återvinningsstationerna inte drivs av staden utan av företag inom
återvinningsbranschen måste staden ta ansvar för stadsmiljön. Det
är inte acceptabelt att återvinningsstationerna missköts och
försämrar närmiljön. Staden måste därför samla branschen och
andra relevanta aktörer för att förbättra situationen och
tillgängligheten. Detta måste framgå av avfallsplanen.
Delmål för planperioden
I detta avsnitt bör nya åtgärder infogas.
1.1 Den totala mängden avfall ska minska
 Införa målet att nå ett krav på nollutsläpp eller
klimatneutralitet i alla upphandlingar, till dess ska alla
relevanta upphandlingar innehålla krav på minskade utsläpp
1.3 En större andel av avfallet ska materialåtervinnas
4. Verka för att tester med pyrolys av avloppsslam genomförs i
den nya testanläggningen
1.4 Andelen farligt avfall och elavfall i soppåsen ska vara mindre än
0,3 procent
 utöka öppettiderna på stadens återvinningscentraler så att
stockholmarna kan återvinna minst klockan 7-21 på helgfria
vardagar.
1.6 Mängden anläggnings-, bygg- och rivningsavfall ska minska
 Ta fram en stadsövergripande masshanteringsstrategi
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Inrätta en samordnande funktion för masshanteringsfrågor
som inte bara leder stadens arbete utan även bjuder in
kommuner och kommersiella aktörer till ett regionalt
samarbete
Ändra kraven på massgodsfordon i enlighet med
Tungtrafikutredningen så att antalet transporter av massgods
kan halveras
Förbättra kontrollen över miljöfarligt avfall
Samarbeta i tidiga skeden så att kravställningar i
upphandlingsunderlag och granskning av anbud förbättras ur
miljösynpunkt

1.8 Mängden plastavfall som förebyggs, återanvänds och
materialåtervinns ska öka
 Verka för att samtliga kommuner i regionen redovisar hur
många ton avfall som uppkommit i kommunen samt vilken
mängd utsläpp som avfallet innebär.
 Verka för att avfallsförbränningsskatten endast sker på
förbränning av icke-sorterat avfall
3.2 Systemen för avfallshantering ska vara enkla, ha god
tillgänglighet och vara trygga att använda
 Samla branschen och andra relevanta aktörer för att förbättra
situationen och tillgängligheten vid och avfallsstationerna
3.3 Systemen för avfallshantering ska erbjuda en god arbetsmiljö
 I varje nytt projekt pröva möjligheten att bygga
sopsugsanläggning
4.4 Ökad hänsyn ska tas till den omgivande miljön vid hantering av
avfall
 Se till att fler leveranser styrs om till off peak-leveranser, det
vill säga nattliga leveranser med tysta elfordon
4.5 Nya tekniklösningar ska undersökas och insamlingssystem samt
behandlingsmetoder ska fortsätta utvecklas
 Utreda möjligheter för obligatorisk samlastning och peka ut
områden där samlastningscentraler måste inrättas
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Handlingar i ärendet
 RK 2020/344-3 Tjänsteutlåtande - Förslag till reviderad
avfallsplan för Stockholm 2021-2024
 RK 2020/344-1.11 Bilaga 1 - Avfallsplan för Stockholm
2021 - 2024
 RK 2020/344-1.10 Bilaga 2 - Sammanställning av alla
åtgärder och ansvariga
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§ 21
Motion om en handlingsplan för att bekämpa
trångboddheten
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2020/306

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
I Stockholm är trångboddheten störst i Spånga-Tensta och RinkebyKista. Det är också i dessa områden som smittspridning skedde
tidigt och i stor utsträckning under pandemin.
Förvaltningen är positiv till en handlingsplan med omfattande
åtgärder som berör tillgången på större bostäder och att staden
öronmärker större lägenheter för barnfamiljer. Det är betydelsefullt
att bostadsbyggandet ska ske på strukturell nivå i samarbete med
myndigheter, organisationer och politiska beslut och att
exploateringsnämnden ska styra mot större lägenheter vid
tilldelning av mark.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade ett eget förslag
till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
förslaget - se Reservation 1 nedan.
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) lämnade ett eget förslag till
beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
förslaget - se Reservation 2 nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Reservation 1
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
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Stadsdelsnämnden föreslås som svar på remissen från
kommunstyrelsen
 Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
 att tillstyrka motionen och
 att därutöver anföra följande
Enligt nulägesanalysen är trångboddheten i Rinkeby-Kista 38
procent mot 5 procent i landet. Dessa uppgifter är inte bara oroande
utan visade sig också för de boende i stadsdelen vara ett hot om
skillnaden mellan liv och död under coronapandemin.
Därtill finns en osäkerhet i det mörkertal som lyfts fram i
tjänsteutlåtandet med förslag om uppföljning av antalet personer på
en bokföringsadress. Såväl i motionen som i förvaltningens förslag
till utlåtande påpekas problematiken kring forskning i boendefrågor
som rör trångboddhet. Detta får inte vara ett hinder i att vidta
åtgärder för att minska trångboddheten. För den är ett faktum och
kan inte avfärdas som en skröna oberoende av om trångboddheten
uppgår till mer eller mindre än 38 procent.
Behovet av handlingsplan är ytterst angeläget. Frågan om
trångboddhet behöver hanteras på alla nivåer – lokalt, i staden och i
landet – och då framför allt i storstadsregionerna.
Vi socialdemokrater stöder förslaget i motionen om att ta fram en
handlingsplan för att bekämpa trångboddheten.
Reservation 2
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens
beslut till förmån för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
5. Att nämnden föreslår att motionen ska bifallas
6. Därutöver anförs följande
Det är glädjande att förvaltningen ser betydelsen av de förslag som
motionen tar upp. Pågående coronapandemin och smittspridningen i
staden har blottat en mängd brister i samhället, inte minst en
omfattande trångboddhet i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och
Skärholmen som försvårar för boende att skydda sig och dra sig
undan vid sjukdom. Detta är också bakgrunden till motionens
förslag om att staden med hög prioritet ska ta fram en
stadsövergripande handlingsplan med övergripande syfte att öka
antalet större lägenheter med överkomliga hyror så att det motsvarar
behovet.
Vi menar att läget nu är så allvarligt att det inte räcker med de
utredningar som föreslås i förslaget till nya riktlinjer för
bostadsförsörjningen, utan nu krävs tydliga budgetuppdrag till våra
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allmännyttiga bostadsbolag att bygga större lägenheter och till
exploateringsnämnden att styra mot större lägenheter vid tilldelning
av mark. Trångboddheten är ju inget nytt problem utan den har
ökat i Sverige de senaste 20 åren och det är därför hög tid att börja
handla.
Inga åtgärder ska uteslutas i förväg utan staden ska även pröva
förutsättningar för öronmärkning av stora lägenheter så att de
kommer trångbodda barnfamiljer till del, premiera privata
hyresvärdar som sänker inkomstkraven i nivå med våra kommunala
bolag vid markanvisningar och bygglov samt se över möjligheten
att införa kommunala hyresgarantier. Även förslaget om äldrelots
som Vänsterpartiet motionerat om tidigare bör prövas, i syfte att
bidra till att större lägenheter blir tillgängliga genom att äldre får
stöd till att flytta till en mindre och anpassad lägenhet.
En tydlig signal om att staden tar trångboddheten på allvar vore att
stoppa ombildningarna, där 331 fyror eller större lägenheter riskerar
att omvandlas till bostadsrätter. Bara i Skärholmen är 72
fyrarummare i farozonen och i Rågsved 82 fyror eller större
hyresrätter.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/306-2 Tjänsteutlåtande - En handlingsplan för att
bekämpatrångboddheten
 RK 2020/306-1.1 Bilaga Motion om en handlingsplan för att
bekämpa trångboddheten
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§ 22
Motion om att ta tillbaka utsatta områden
Svar på remiss från kommunstyrelsen
RK 2020/318

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat Motion om att ta tillbaka utsatta
områden från Bengt Herke m.fl. (-). Skribenternas ser flera
förbättringsmöjligheter i det brottsbekämpande- och
brottsförebyggande arbetet i stadens särskilt utsatta områden.
Exempelvis föreslås det att lokala aktionsgrupper inrättas med
företrädare från flera myndighetsaktörer.
Förvaltningen ser flera vinster med samverkan i det
brottsbekämpande- och brottsförebyggande arbetet och har
tillsammans Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och
Lokalpolisområde Rinkeby ingått en lokal
samverkansöverenskommelse. En myndighetsgemensam
samverkansstruktur för arbetet har bildats. Strukturen består av
grupper som kan liknas vid lokala aktionsgrupper. Dem flesta av
samverkansaktörerna har synliga och kända lokaler i
stadsdelsområdet och träffas i dessa för samverkansmöten.
I samverkan diskuteras metoder för arbetet. En avgörande del är att
arbeta tillitsskapande och förvaltningen anser att civilsamhällets
deltagande är viktigt för att stärka tilliten. Panther-modellen som
efterfrågas i motionen förespråkar bl.a. sociala insatsgrupper. Den
insatsen finns redan och erbjuds till unga som befinner sig i
riskzonen att utveckla en kriminell livsstil.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande
enligt följande:
Motionärerna vill ha nya och utökade samarbetsformer mellan
Stockholms kommun och olika statliga myndigheter organiserade
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som aktionsgrupper. Förvaltningen svarar att samarbetsformer finns
redan nu mellan stadsdelsförvaltningen och lokalpolisen.
Vänsterpartiet ser positivt på samarbete mellan stat och kommun,
men då inte bara vad gäller brottsbekämpning. Tyngdpunkten måste
alltid vara det förebyggande arbetet, ett långsiktigt arbete som
kräver tålamod. Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll. Det ser man
på att olika statliga myndigheter dragit sig tillbaka från södra Järva,
med det nya polishuset som ett tydligt undantag.
Det behövs krafttag för att bekämpa kriminaliteten i vårt område.
Många är upprörda över dödsskjutningarna som förekommit. Vid
manifestationen mot våld i Husby gård den 5 september i år var det
flera mammor till ihjälskjutna ungdomar som talade. Tyvärr finns
det tecken på att polisen ibland inte agerar så bra. I en artikel från
Nyhetsbyrån Järva uttalar sig några unga män som känner sig blivit
trakasserade av polisen, att de blivit behandlade som kriminella utan
att vara det.

Handlingar i ärendet
 RK 2020/318-2 Tjänsteutlåtande - Motion om att ta tillbaka
utsatta områden
 RK 2020/318-1.1 Bilaga - Motion om att ta tillbaka utsatta
områden
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§ 23
Redovisning av samverkan med föreningar genom
idéburet offentligt partnerskap (IOP) 1 januari 2020–31
juli 2020
RK 2020/398

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger redovisningen av samverkan med
föreningar genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) gällande
perioden 1 januari 2020–31 juli 2020, till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har samarbetat med nio föreningar i form av
IOP. Dessa är Folkets Husby, Fryshuset, Husby Konst och
Hantverksförening, Kista Sports Club, Löparakademin, Rinkeby
Folkets Hus, Shanta Idrottsförening, Somaliska Mediaföreningen
och Studiefrämjandet. Detta tjänsteutlåtande avser en redovisning
av IOP:er för perioden från och med den 1 januari 2020 till och med
den 31 juli 2020.
Sammanlagt beviljade stadsdelsnämnden 10 638 000 kronor till
IOP:er under 2020. Förvaltningen bedömer att partnerskapen har
lett till ett ökat samarbete med civilsamhället. Förvaltningen
bedömer att samarbetet har varit en plattform som kan bidra till det
främjande och förebyggande arbetet. Förvaltningen bedömer dock
att det föreligger ett behov av att utveckla samverkansformerna för
att möjliggöra ytterligare utväxling och utvärdering för att uppnå
bättre resultat.
Förvaltningen har för avsikt att fortsätta samarbetet med
föreningarna i IOP-form, förutsatt att de ekonomiska
förutsättningarna ger utrymme för det. I annat fall har förvaltningen
en ambition att hitta ett fortsatt samarbete i annan form.
Förvaltningen bedömer att det i avvaktan på besked gällande budget
för år 2021 är det angeläget att i styrgrupperna hitta alternativa
samverkansformer för fortsatt samarbete.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (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 2020/398-1 Tjänsteutlåtande - Redovisning av
samverkan med föreningar genom idéburet offentlig
partnerskap (IOP) 1 januari 2020 - 31 juli 2020
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§ 24
Socialtjänstrapport 2019
En beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad
RK 2020/335

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger socialnämndens socialtjänstrapport 2019
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har ett övergripande och samordnande ansvar för
socialtjänsten i Stockholms Stad. Socialtjänstrapporten har tagits
fram för elfte året i följd och syftet är att ge en samlad bild av
stadens socialtjänst och dess utveckling över tid. Statistikuppgifter
och annan relevant information har samlats in och sammanställts för
att belysa följande verksamhetsområden: ekonomiskt bistånd, barn
och ungdom, funktionsnedsättning, socialpsykiatri, missbruk,
hemlöshet och våld i nära relationer. Socialtjänstens årsrapport
utgör ett viktigt underlag när det gäller analys och jämförelser med
andra stadsdelar och används i det fortsatta utvecklingsarbetet inom
socialtjänsten, funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 RK 2020/335-2 Tjänsteutlåtande - Socialtjänstrapporten
2019
 RK 2020/335-1.2 Bilaga - Socialtjänstrapport 2019
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§ 25
Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter
Inga inkomna skrivelser fanns att anmäla.
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§ 26
Postlista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av postlista från och med den 11 augusti 2020 till och med
den 18 september 2020.
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§ 27
Uppdragslista
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Stadsdelsnämndens uppdragslista till förvaltningen från den 24
september 2020.
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§ 28
Konferenser och utbildningar
Beslut
Stadsdelsnämnden beslutade att nämnden ska genomföra ett
studiebesök till Satelliten i Sollentuna i oktober 2020 och att arvode
utgår till deltagarna samt vid behov ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
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§ 29
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde
RK 2020/122

Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 19
augusti 2020.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/122-16 Prototokoll pensionärsråd 2020-08-19
 RK 2020/122-17 Bilaga 1 2020-08-19 statistik Beslut och
domar 2020
 RK 2020/122-18 Bilaga 2 2020-08-19 Äldreomsorgens
årsrapport 2019
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§ 30
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Ärende och datum
Beslut att
stadsdelsnämndens
sammanträde hålls inom
stängda dörrar
Dnr: RK 2020/444
2020-09-09
Remiss för yttrande –
Byggetablering vid
Rinkebysvängen 20B,
Spånga
RK 2020/391
2020-08-26

Gemensam upphandling
av bemanningstjänster
Dnr: RK 2020/440
2020-08-28

Gemensam upphandling
av Byggledning av
anläggningsentreprenad
er och parkinvesteringar
Dnr: RK 2020/442
2020-09-07

Beslut
Sammanträdet ska
hållas inom stängda
dörrar.

Delegat
Stadsdelsnämndens
ordförande

Förvaltningen gör
bedömningen att det inte
är lämpligt med förskola
på parkmark. Dels med
hänvisning till att
marken ska upplåtas för
ändamål som gynnar
allmänheten, dels med
hänvisning
till ett pågående
programarbete för
utveckling av platsen.
Direktören har anlitat
Serviceförvaltningen att
genomföra en
gemensam upphandling
omfattande
bemanningstjänster av
socialsekreterare och
biståndshandläggare.

Avdelnings
chef

Stadsdelsdirektören

Direktören har anlitat
StadsdelsSkärholmens
direktören
stadsdelsförvaltning att
genomföra en
gemensam upphandling
omfattande Byggledning
av
anläggningsentreprenad
er och parkinvesteringar
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§ 31
Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.
Beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendet
Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade
inom stadsdelsförvaltningen.
1. Underlag från trafikkontoret som behandlades i
exploateringsnämnden den 2020-08-27 –
Markanvisningsärende gällande Husby
2020-08-17
2. Rapport från stadsledningskontoret – Resultat för
brukarundersökningen inom socialpsykiatrin – stödboende,
boendestöd, gruppboende och HVB 2020-09-01
Dnr: RK 2020/438
3. Beslut från socialnämnden – Kvalitetsgranskning
Familjevård - hälsa, umgänge och delaktighet –
Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning
2020-09-02
4. Beslut från socialnämnden – Delegation från
stadsdelsnämnderna till funktionshinderinspektörerna och
socialtjänstinspektörerna
2020-09-02
Dnr: RK 2020/446
5. Beslut från socialnämnden – Ledsagning för inköp av
dagligvaror – en översyn av möjligheterna till ledsagning
och ledsagarservice för inköp av dagligvaror
2020-09-02
6. Förvaltningsgrupp, protokoll 2020-09-17

