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§9
Förvaltningens och nämndens information och frågor
1. Information om Familjehuset i Rinkeby.
Verksamhetsområdeschefen för Socialtjänst – barn och ungdom,
Kerstin Alnervik, informerade om det pågående arbetet med att
upprätta Familjehuset i Rinkeby.
Familjehuset ska samla föräldrarådgivning och öppen förskola i
Rinkeby Folkets hus. Öppna förskolan kommer utökas med en ny
anställd och föräldrarådgivningen ska utvecklas i samarbete med den
landstingsdrivna barnavården för nyblivna föräldrar. Inom ramen för
ett nytt projekt ska alla förstagångsföräldrar i Rinkeby erbjudas
hembesök från BVC och socialtjänsten vid sex tillfällen. Syftet med
projektet är att så många föräldrar som möjligt ska få del av
föräldrautbildning och information. Familjehuset kommer även
samverka med mödravården, lokala föreningar och boende i området.
Rekrytering av samordnare för verksamheten och föräldrarådgivare
har påbörjats och upprustning av lokalerna i Folkets hus pågår.
Berörda fackförbund och funktionshinderrådet har varit delaktiga i
planeringen av verksamheten. Lokalerna är sedan tidigare anpassade
för besökare med funktionsnedsättning. Befintliga verksamheter i
lokalerna kommer omlokaliseras.
2. Information om Husby träff.
Administrativa chefen Verner Stadthagen informerade om
samlingslokalen Husby träff.
Samlingslokalen Husby träff har sedan ungefär ett år tillbaka förhyrts
av ett företag som bedrivit samlingslokalverksamhet samt restaurangoch cateringverksamhet. Företaget är uppsagt av hyresvärden Svenska
Bostäder och avflyttar senast den sista januari 2014.
Förvaltningen anser att samlingslokalen fyller en viktig funktion för
invånarna och föreningslivet och föreslår därför att stadsdelsnämnden
tar ansvar för den fortsatta driften eftersom det inte finns någon annan
naturlig aktör just nu. Detta trots att stadsdelsnämnder normalt sett
inte driver samlingslokaler. Det finns ingen annan stadsdelsnämnd
som gör det.
Tanken är att uthyrningen av lokaler till föreningsliv och
privatpersoner fortsätter under 2014 som under föregående år, med
start den 1 feb så att det inte sker något avbrott i verksamheten.
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Restaurangverksamhet kommer inte att bedrivas. Förvaltningen
kommer verka för att verksamheten från 2015 ska få ersättning från
kulturnämnden på motsvarande sätt som andra samlingslokaler.
Förvaltningen återkommer med ett ärende om Husby träff senast i
samband med tertialrapport 1.
Stadsdelsnämnden godkände att stadsdelsförvaltningen tills vidare
övertar driften av samlingslokalen Husby träff.
3. Frågor från nämnden
Vice ordföranden Mia Päärni (S) ställde en fråga om
företagarföreningen i Akalla, som behöver stöd. Kan förvaltningen
göra något?
Stadsdelsdirektören Olle Johnselius svarade att förvaltningen inte har
kunskap om dessa problem men att förvaltningen ska orientera sig i
frågan genom Järva-andan.

