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§ 11
Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2015 för Rinkeby- Kista
stadsdelsnämnd
Beslut
1. Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2015 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 3,1 mnkr enligt vad som redovisas
i ärendet.
4. Stadsdelsnämnden beslutar nedskriva osäkra fordringar om
1 818 734 kr.
5. Omedelbar justering.
Ärendet
I stadens budget för 2015 anges kommunfullmäktiges fyra långsiktiga
inriktningsmål; 1) Ett Stockholm som håller samman. 2) Ett klimatsmart
Stockholm. 3) Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 4) Ett demokratiskt hållbart
Stockholm. För att uppnå inriktningsmålen har kommunfullmäktige fastställt
verksamhetsmål som kompletteras med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna
mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som
bidrar till att målen nås.
Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål uppnås 19 i sin helhet och fyra uppnås
delvis. Av stadsdelsnämndens egna mål uppnås 31 i sin helhet och fyra uppnås
delvis. När det gäller det ekonomiska utfallet redovisas ett överskott om 21,0
mnkr före resultatöverföringar och 19,4 mnkr efter uttag ur resultatfonderna.
Efter föreslagen begäran om ombudgetering är det samlade resultatet ett
överskott om 16,3 mnkr.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 22 januari 2016.
Dnr 1.2.2.-001-2016.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilda uttalanden
Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S), ledamoten Demba Bah m.fl. (MP) och
tjänstgörande ersättaren Anki Erdman (V) lämnade ett särskilt uttalande.
Året har präglats av utveckling och resursförstärkning på många områden. Nya
tjänster har tillförts flera verksamhetsområden. Detta arbete har ibland inte
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kunnat gå så fort som vi önskat eftersom det ofta tagit lång tid att tillsätta
personer på de nya tjänsterna. En orsak har varit att konkurrensen om kompetent
personal varit hård.
Med den relativt unga befolkningen i Rinkeby-Kista kommer naturligt en stor
del av förvaltningens arbete att på olika sätt vända sig mot barn och ungdomar
samt deras föräldrar.
Vi tar här upp några exempel på aktiviteter som förnyats och tillkommit under
2015. Familjehus finns nu i Husby och ett nytt har efter en lång planeringsperiod
kunnat öppna i Rinkeby dit även Öppna förskolan kunnat flytta till ett mer
centralt läge. Här erbjuds också rådgivning till föräldrar. Också i Husby och
Akalla finns öppen förskola.
För att arbeta förebyggande bland barn och ungdomar har fältgruppen utökats.
I alla stadsdelar finns ungdomsgårdar som erbjuder tillfälle till olika aktiviteter.
Under skolloven erbjuder de en mångfald aktiviteter med såväl kultur som sport.
Här kan också nämnas de mycket uppskattade bussutflykterna under sommarlovet. En annan möjlighet som sommarlovet kan erbjuda är att de litet äldre kan
pröva på att arbeta. Vi har bl.a. kunnat ge feriearbete till 1757 ungdomar mellan
16 och 19 år som önskat få jobba under några sommarveckor. Ofta ger det dem
en första erfarenhet på arbetsmarknaden. Det kan leda vidare till kontakter när
de söker andra arbeten. Att så många kunnat erbjudas sommarjobb har skett
genom ett mycket stort arbete inom förvaltningen, men också genom att många
lokala föreningar ställt upp och tagit emot ungdomar under några veckor.
För att stödja ungdomarnas samhällsengagemang pågår tillsättning av några
tjänster för att bl.a. mobilisera flickornas deltagande i olika samhällsaktiviteter
vilka kommer att starta arbetet i början på 2016. De ingår i stadsdelens
demokratisatsning som på allvar kommer att sätta fart under året. Arbetet med
att stärka ungdomarnas utvecklingsmöjligheter med avseende på utbildning och
förberedelser för arbetslivet är speciellt viktiga i Rinkeby-Kista där
ungdomsarbetslösheten är oacceptabelt hög. Att närma sig vuxenlivet med en
känsla av att kunna klara sin försörjning är oerhört viktigt för ungdomarnas
framtidstro.
Exempel på områden som kräver fortsatta ansträngningar är att arbeta för att
stärka tryggheten bland invånarna i stadsdelen. Det gäller också att arbeta
förebyggande vad gäller narkotikahandel och andra typer av brott. För att lyckas
i detta tuffa arbete måste vi alla i civilsamhället arbeta tillsammans med
förvaltningen och andra myndigheter.
Ordföranden Benjamin Dousa m.fl. (M) lämnade ett särskilt uttalande.
I grund och botten är Rinkeby-Kista fortsatt en välstyrd stadsdel efter Alliansens
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8 år i majoritet. De allra flesta indikatorerna är precisa och dessutom gröna.
Däremot har vi viss kritik mot vissa delar av stadsdelens verksamhet och mål:
Målen: Socialdemokraterna har år efter år kritiserat den föregående majoriteten
för att stadsdelens mål skiljer sig på vissa indikatorer från stadens mål. Vi anser
att det är en hög grav av hyckleri givet att man nu själv inte ändrar det.
Demokratipengarna: Kommunens demokratisatsning i Rinkeby-Kista har
slagit helt fel och till största del kommit en väldigt liten del till del. Satsningen
har varit föga spridd i föreningslivet. Dessutom har offentliga medel tillförts en
ideologiskt vänstervriden tankesmedja i form av Norra Järva stadsdelsråd.
Stadsdelen: Vidare är vi oroliga över att vissa avgörande indikatorer inte pekar
i rätt riktning, särskilt när det kommer till trygghet, drogproblematik,
ekonomiskt bistånd och närvaro i skolan.
Kostnadsutveckling: Avslutningsvis hoppas vi att majoriteten och
förvaltningen framöver stävjar kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd
och äldreomsorgen.
Ersättaryttrande
SofiaTahko (KD) anmälde att om hon hade tjänstgjort hade hon ställt sig bakom
moderaternas särskilda uttalande.

