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§ 15
Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2018 för Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd
Beslut
1. Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2018 godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige och revisorerna.
2. Överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden
godkänns i enlighet med vad som redovisas i bilaga 2.
3. Nämnden begär ombudgetering om 11,7 mnkr i enlighet med vad som
redovisas i bilaga 3.
4. Nämnden begär ombudgetering om 0,2 mnkr av medel för
trygghetsskapande åtgärder för förskolegårdar som erhölls i samband med
tertialrapport 2 2018.
5. Stadsdelsnämnden beslutar nedskriva osäkra fordringar om 1 578 924 kr.
6. Omedelbar justering.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål
har uppfyllts under året.
1. Ett Stockholm som håller samman
Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet har uppnåtts under året, eftersom
fem av de sju verksamhetsområdesmålen som är kopplade till inriktningsmålet
har uppnåtts. Verksamhetsområdesmålet "Alla barn i Stockholm har goda och
jämlika uppväxtvillkor" och "Stockholm är en stad med levande och trygga
stadsdelar" har endast uppnåtts delvis.
2. Ett klimatsmart Stockholm
Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppnåtts. Samtliga sex
verksamhetsområdesmål har uppfyllts.
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppnåtts. Samtliga fem
verksamhetsområdesmål har uppfyllts.
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet har uppfyllts, eftersom sex av de åtta
målen för verksamhetsområdet är uppfyllda. Verksamhetsområdesmålen
”Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor” och
”Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld” är endast delvis
uppfyllda.
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Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 11 februari 2019.
Dnr 1.2.1.-033-2019
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
Särskilt uttalande avgavs av Benjamin Dousa (M), Asi Rebbati (L), Martin
Michel (MP) och Ismail Ertürk (C) enligt följande:
Vid läsning av ärendet framgår det att förvaltningen under verksamhetsåret med
hög ambitionsnivå arbetat för att boende i Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska
ges god samhällsservice och stödinsatser utifrån behov.
Ett angeläget utvecklingsområde vid rapportering av det arbete som utförts är att
tydliggöra huruvida arbetssätt och processer bidrar till önskade resultat och
måluppfyllelse för den aktuella målgruppen.
För att stadsdelsnämnden ska kunna dra lärdom av det arbete som bedrivits och
fatta informerade beslut om den framtida inriktningen behöver rapporteringen
både uppmärksamma organisatoriska/strukturella förutsättningar,
processer/genomfört arbete och resultat för klienter/medborgare.1
Denna verksamhetsberättelse för 2018 fokuserar i högre grad på genomfört
arbete, och i för liten utsträckning om önskvärda resultat uppnåtts för respektive
målgrupp.
Den grönblå majoriteten föreslår att förvaltningen inför framtida
verksamhetsberättelser, och motsvarande avrapporteringar, tydliggör vilka
resultat som uppnåtts för målgruppen/medborgarna genom att tydligare göra
uppföljningar kopplade till enskilda målgrupper.
1

Indikatorer är ett mått eller värde som ger en komprimerad information för att underlätta
jämförande analyser (se beskrivning av olika typer av indikatorer nedan, från Socialstyrelsen):
 strukturindikatorer – speglar förutsättningar (t ex om verksamheten arbetar på
rekommenderat sätt)
 processindikatorer – speglar vad som görs, när, var och hur (t ex andel klienter som fått det
som rekommenderas)
 resultatindikatorer – speglar resultat av insatser (t ex resultatet för klienter)
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Särskilt uttalande
Särskilt uttalande avgavs av Elvir Kazinic m.fl. (S) enligt följande:
Verksamhetsberättelsen med bokslut för 2018 visar god måluppfyllelse i
enlighet med den tidigare majoritetens målsättningar.
Stort fokus har under året legat på bostadsbyggande, välfärdssatsningar för bl.a.
barn och ungdomar, personalpolitik och trygghetsarbete där de förebyggande
insatserna varit prioriterade. Arbetet för ett fossilfritt Stockholm år 2040 har
stått högt på dagordningen.
Det är glädjande att se att flertalet av verksamhetens mål bedöms som uppfyllda
samt att flertalet av de aktiviteter som planerats har genomförts. Detta
kombinerat med en god ekonomisk förvaltning visar att nämnden bedriver en
ändamålsenlig verksamhet.
Tack vare en god ekonomi har viktiga satsningar kunnat göras under föregående
år. Det gäller särskilt flera aktiviteter som vänt sig till barn och ungdomar
såsom feriearbete, kultursatsningar, mer resurser till skolorna för att öka
andelen ungdomar som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet.
Omfattande program för aktiviteter under loven och speciellt under sommaren
för att erbjuda en meningsfull fritid för de många som stannar kvar i våra
stadsdelar under loven. En ny parklek har öppnats i Rinkeby och aktiviteter på
torgen i Akalla och Rinkeby är andra exempel.
Inför sommaren 2018 sökte 1 549 ungdomar feriejobb och alla sökande blev
erbjudna arbete. Under höstlovet var det 138 ungdomar som erbjöds feriearbete
och 112 av dem anställdes. På jullovet erbjöds 79 ungdomar arbete.
I Ungdomens Hus i Rinkeby har en verksamhet startats i samverkan med
Jobbtorg Unga för att erbjuda insatser till de ungdomar mellan 16 och 29 år som
varken studerar eller har arbete.
Andelen vuxna som fått ekonomiskt bistånd i förhållande till hela befolkningen
har minskat och uppgick till högst 5,15 procent mot 6 procent år 2017. Andelen
vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd minskade och uppgick till högst 3,5
procent mot 3,8 procent år 2017 av samtliga vuxna invånare.
Trygghetsfrämjande åtgärder i våra stadsdelar har stått högt på agendan under
hela året. Det har lett till att den upplevda tryggheten har ökat med 27 procent i
stadsdelsområdet. Antalet fältarbetare har ökats.
För samverkan med civilsamhället genom IOP har sju avtal kunnat tecknas.
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Den borgerliga majoritetens nya inriktningsmål för staden speglar hur
Stockholm nu frångår målet om att Stockholm ska vara en stad för alla. I stället
ser man enbart till möjligheter för några få. När staden står inför tuffare
ekonomiska tider är de borgerligas oansvariga skattesänkarpolitik inte vad
staden behöver. Viktiga satsningar inom välfärd, jämställdhet och
bostadsbyggande kommer att utebli.
Den nya inriktningen tar sig uttryck i de nedskärningar som görs inom flera av
stadens verksamheter såsom kultur- och fritidsverksamheten, stöd till personer
med funktionsnedsättning och omsorgen av våra äldre. Ombildningar av
hyresrätter till bostadsrätter kommer att leda till färre hyresrätter vilket spär på
bostadsbristen i vår stad och ger inte fler bostäder vilket nu hävdas. Med en
borgerlig majoritet ska de som behöver samhällets insatser allra mest betala för
skattesänkningar för de som redan har. Vi vill fortsätta arbetet för att Stockholm
ska vara en stad för alla. En stad som håller samman med höga ambitioner för
social, ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet.
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