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

§ 2 Anmälan av föregående protokoll
Föregående protokoll från 2019-08-21 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes. 

§ 4 Rapporter från förvaltningen
Information från avdelningschef Ingrid Brännström.
Från oktober kommer Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i 
samarbete med Spånga-Tensta att starta Tryggt mottagande i 
hemmet. Syftet med insatsen som är biståndsbedömd är att 
underlätta hemkomsten från sjukhus för vissa äldre genom täta 
omvårdnadsinsatser anpassade efter behov under en period av 14 
dagar. Insatsen utförs av ett speciellt team av undersköterskor. Efter 
14 dagar är tanken att  den äldre som då förväntas vara piggare 
fortsättningsvis får hjälp av den vanliga hemtjänsten. 

Budgeten för år 2020 kommer den 9 oktober. Avdelningen kommer 
att plocka fram de viktiga förändringar som rör äldre, 
funktionsnedsatta och socialpsykiatri och presentera i punktform.
Aktiviteter för äldre för att förebygga social isolering och ohälsa 
förväntas vara ett fortsatt prioriterat område.

Kista aktivitetscenter kommer att anordna soppluncher två gånger i 
veckan från oktober månad. Programmet för höstens aktiviteter är i 
stort klart och kommer ut i olika informationskanaler inom kort.
 
Statistikuppgifter avseende beslut och domar. 
Information om beslut och domar inom äldreomsorgen för perioden 
januari – augusti 2019 har skickats ut per mejl.

§ 5 Ärende till nästa nämndsammanträde
De flesta av ledamöter hade inte tagit del av utsändningslistan till de 
ärenden som ska tas upp vid nästa nämndsammanträde. Mer 
utbildning behövs för att rådet ska kunna  hantera de nya paddorna 
och få fram information.. Insyn går inte längre att nå.  Det går att ta 
del av stadsdelsnämndens ärenden på sin hemdator genom att gå in 
på Meeting Plus. Den nås på följande länk; 
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 Ordförande kommenterade några av de ärenden som kunde vara av 
intresse.  Ärendet om lokal kommunikation i utveckling 
diskuterades och rådet enades om att motsätta sig stadens beslut att 
inte annonsera ut information om nämndsammanträden i 
lokalpressen. I stället ska staden satsa på utveckling av digitala 
kommunikationslösningar. Rådet anser att då det i stadsdelsområdet 
finns många som inte har tillgång till digital information så bör 
förvaltningen fortsätta annonsera i lokalpressen.

§ 6 Jonas Davidsson IT-administratör var på besök
Tanken med besöket var att Jonas skulle hjälpa ledamöterna att 
komma igång och kunna använda sin Ipads. Det visade sig att så 
många behövde hjälp vilket tog tid från sammanträdet. Rådet delade 
istället upp sig i grupper som gruppvis får hjälp av Jonas de 
närmaste torsdagarna på aktivitetscentret. 

§ 7 Lokalfrågor för öppna mötesplatser
Yvonne Zetterlund informerade om att råttor har synts till igen på 
mötesplatsen i Rinkeby. Det är anmält och råttbekämpning har 
påbörjats. Ett buskage som finns på gården vid mötesplatsen och 
används både som gömställe och offentlig toalett måste tas bort. 
Fönsterputsen som utfördes på mötesplatsen var inte godkänd. 
Annika Ekengren har framfört klagomål till städfirman som nu ska 
komma tillbaka och göra om jobbet.
Samarbetsformerna mellan de olika föreningar som delar på lokalen 
i Rinkeby behöver struktureras. En representant från förvaltningen, 
förslagsvis Ingrid Brännström, förväntas närvara på ett  
styrelsemöte innan ansökan om medel till verksamheten för 2020 
görs. 

Sievert Balkeståhl framför önskemål om att en skärm kopplas in i 
Husby öppna mötesplats där siffrorna vid bingospel visas. Nu är det 
ibland svårt för besökarna att hänga med. Jonas trodde att det var 
möjligt att åstadkomma någon lösning. Sievert vill även om det går 
att sandlådan som finns på gården i Husby täcks över med ett golv 
så att det istället för sandlåda kan fungera som altan/uteplats. 
Yvonne framför i sammanhanget att hon önskar att sandlådan i 
Rinkeby helt tas bort.

§ 8  Övriga frågor 
Yvonne tar åter upp problemet i Rinkeby med försäljningen av 
gamla kläder och prylar som läggs ut dagligen på marken i backen 

https://edokmeetings.stockholm.se/committees/rinkeby-kista-stadsdelsnamnd
https://edokmeetings.stockholm.se/committees/rinkeby-kista-stadsdelsnamnd
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bredvid mötesplatsen. Förutom att det blir otrivsamt hindras 
framkomligheten då hela backen är ockuperad. Ingrid informerar 
om att hon hoppas på att Järvasatsningen med satsning på trygghet i 
området ska få effekt. Det kommer att ske en samverkan mellan 
stadsdelsförvaltningarna och stadens hårda förvaltningar för att 
komma till rätta med otrivsel och otrygghet. Hyresvärdarna har en 
viktig roll genom att öka sin kontroll av vilka som bor i 
lägenheterna. En ny lag kommer också att träda i kraft där man 
skärper kraven och inför strängare sanktioner när det gäller 
andrahandsuthyrning.
 
Roland Eliasson tog upp problemet med att det är så många äldre 
som inte har IT-kunskap, speciellt i Rinkeby-Kista. Han efterlyser 
datakurser för äldre och tycker att det är något som stadens 
aktivitetscenter borde satsa på. Ingrid säger att det absolut är något 
som kan genomföras i Kista. Sievert berättar också att ABF har 
anordnat kurser i omgångar i datakunskap för personer som helt 
saknar kunskap. baskurser  med tio deltagare per kurs.

Britta tar upp en artikel i DN samma dag om upprustning av 
Rinkeby. Stadsparken ska byggas om och hon undrar över hur det 
kommer att påverka mötesplatsen som ligger precis bredvid. Oro 
finns för att lokalen ska rivas.

Annika delar ut en enkät till ledamöterna med frågor om hur 
Stockholm ska bli mer äldrevänligt. Annika önskar få in den 
besvarade enkäten på nästa sammanträde i oktober. Stockholm 
ingår sedan några år i världshälsoorganisationen WHO:s nätverk för 
äldrevänliga städer. Målet är att skapa en tillgänglig och 
inkluderande miljö hela livet. Lars Sonde från Äldrecentrum som 
arbetar med detta besöker rådet i november och är intresserad av att 
ta del av rådets svar på frågorna. 

§ 9 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 16 oktober kl.13.00 i 
Järvasalen i förvaltningshuset.  Rådet får då besök av 
stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld.

§ 10 Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

____________
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