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§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Sievert Balkeståhl hälsade alla välkomna till 
sammanträdet.

§ 2 Anmälan av föregående protokoll
Föregående protokoll från 2019-04-04 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes. Två frågor anmäldes under övriga frågor; 
Samrådsmöte med hälso- och sjukvårdsförvaltningen 20/5 samt 
vårdcentralsenkät.

§ 4 Information om biståndshandläggning
Besök av Sofia Johansson, beställarchef äldreomsorg och 
biståndshandläggare Olga Shamshur.
Sofia och Olga informerade om hur en ansökan och utredning går 
till och vilka insatser som beviljas vid biståndsenheten för äldre. 
De berättade också om servicehus och vård- och omsorgsboende 
och vilka kriterier som ligger till grund för beslut om dessa insatser. 
Information om de olika former av anhörigstöd som erbjuds bland 
annat avlösning i hemmet, avlastning/växelvård, dagverksamhet. 
Hemtjänst och hemvårdsbidrag togs också upp. 

När det gäller hemtjänst och vård- och omsorgsboende har den 
enskilde själv rätt att välja utförare och ställa sig i kö för det vård- 
och omsorgsboende den enskilde önskar flytta till inom ramen för 
de enskilda utförare som Stockholms stad har avtal med.

I det uppsökande arbetet skickar biståndshandläggarna ut 
information till alla som under året fyller 80 år och som inte har 
hemtjänst. I detta brev erbjuds den enskilde att få hembesök eller 
hembesök. Detta är en möjlighet att komma i kontakt med personer 
som kanske kan vara i behov av stöd och insatser. 
Biståndshandläggarna kommer också att delta på Aktivitetscenter i 
Kista och informera om äldreomsorgen och biståndshandläggning.

§ 5 Rapporter från förvaltningen
Information från avdelningschef Ingrid Brännström.
Omstruktureringen av Rinkeby vård- och omsorgsboende pågår 
enligt plan. Samtliga personer som bor på Rinkeby vård- och 
omsorgsboende har valt att flytta till Kista vård- och 
omsorgsboende. Flytten kommer att ske under maj och lokalerna 
kommer sedan att återlämnas till Familjebostäder. Arbetet med 
flytten går bra.
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Ett nytt vård- och omsorgsboende kommer att byggas i Rinkeby och 
beräknas vara klart till 2021. Stadsdelsnämnden har beslutat att 
driften av detta vård- och omsorgsboende ska upphandlas. 

Förvaltningen har tillsammans med stadsdelarna i västerort tagit 
fram en äldreboendeplan där behovet av platser på vård- 
omsorgsboende uppskattas för en längre period. Inom de närmaste 
åren kommer behovet att minska något för att längre fram återigen 
öka. Förvaltningen ser idag att behovet av somatiska platser 
minskar något medan behovet av platser för personer med 
demenssjukdomar ökar. 

Tertialrapport 1 behandlas av stadsdelsnämnden i maj. Den 
ekonomiska situationen är ansträngd. Förvaltningen arbetar med att 
se över åtgärder och insatser för att uppnå en budget i balans. 

Staden ska göra en satsning i bland annat Järvaområdet för att öka 
tryggheten i området. I detta arbete sker också samverkan med 
fackförvaltningarna. Förvaltningen återkommer med mer 
information kring detta.

Ny stadsdelsdirektör från och med 20 maj blir Susanne Leinsköld 
som efterträder Ulla Thorslund som går i pension. 

Den 12 juni bjuder den kommunala hemtjänstenheten in alla kunder 
till kaffe med underhållning på Aktivitetscenter i Kista. 
Pensionärsorganisationerna är välkomna för att presentera sina  
program. Biståndshandläggarna kommer också att delta och 
informera om äldreomsorgen. 

Statistikuppgifter avseende beslut och domar. 
Information om beslut och domar inom äldreomsorgen för perioden 
januari – april 2019 har skickats ut.

§ 6 Ärende till nästa nämndsammanträde
Ledamöterna har inte fått föredragningslistan eller handlingar 
utskickade inför stadsdelsnämndens sammanträde 2019-05-23. 
Dagordningen delades ut vid dagens sammanträde i lokala 
pensionärsrådet. Ordförande Sievert Balkestål konstaterar att lokala 
pensionärsrådet inte har möjlighet att yttra sig över de ärenden som 
kommer upp på stadsdelsnämndens sammanträde i maj. 
Förvaltningen beklagar att utskick av handlingar är försenade. 
Ärenden till stadsdelsnämnden har tidigare kunnat läsa på stadens 
hemsida www.stockholm.se under INSYN. Från och med maj 

http://www.stockholm.se/


 Sida 4 (4)

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Avdelningen äldre, funktionsnedsättning och 
socialpsykiatri

Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Telefon 08-508 01000
Växel 08-508 01000 
karin.k.johansson@stockholm.se
stockholm.se

kommer stadsdelsnämndens ärenden att kunna läsas på Meeting 
Plus istället för INSYN och på följande länk; 
https://edokmeetings.stockholm.se/committees/rinkeby-kista-
stadsdelsnamnd.
Ledamöterna kommer att få Ipad efter sommaren och kommer då att 
kunna läsa alla ärenden digitalt. I samband med denna förändring 
kommer utbildning erbjudas till ledamöterna i pensionärsrådet.
 
§ 7 Lokalfrågor för öppna mötesplatser 
Den sociala mötesplatsen i Rinkeby tog upp önskemål om 
inventarier. Förvaltningen återkommer i denna fråga. 
Mötesplatsen i Husby har haft öppet hus 26/4 och cirka 50-55 
personer deltog. 

§ 8  Övriga frågor 
Pensionärsrådet önskar göra studiebesök i någon verksamhet och 
förvaltningen återkommer och planerar detta till hösten.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har bjudit in de lokala 
pensionärsråden till samverkansmöte den 20 maj. 
Pensionärsorganisationerna ska genomföra en enkät via intervjuer 
med vårdcentralerna i landstinget utifrån ett antal frågeområden.

§ 9 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 12 juni kl 13.00.  

§ 10 Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

____________
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