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Protokoll 2019-10-16 
Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd för 
funktionshinderfrågor 
 

 

Närvarande ledamöter, pensionärsrådet: 

Sievert Balkeståhl, ordförande, PRO 

Mats Hellberg, vice ordf., SPF 

Roland Eliasson, SKPF 

Yvonne Zettergren, SPF 

Kerstin Illervik, PRO 

Karin Baad, PRO 

 

Ersättare: 

Cecilia Gjerdrum, SPF 

Britta Thunberg, SPF 

Christina Björkgren, PRO 

Kerstin Löfgren, PRO 

 

Närvarande ledamöter, rådet för funktionshinderfrågor. 

Pia Olsson, RSMH,  ordförande. 

Abraam Lazaridis, HSO/R, vice ordf. 

Göran Gustavsson, SRF 

Yvonne Plazovnik, DHR 

 

Tjänstemän: 

Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör 

Ingrid Brännström, avdelningschef 

Annika Ekengren, sekreterare 

  

 

Sekreterare 

 

___________________________________ 

Datum för justering: 2019-11-13 

 

 

___________________________________ 

Sievert Balkeståhl, ordförande, pensionärsrådet 

 

 

___________________________________ 

Pia Olsson, ordförande, rådet för funktionshinderfrågor 
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§ 1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Sievert Balkeståhl hälsade alla välkomna till 

sammanträdet. 

§ 2 Anmälan av föregående protokoll 

Föregående protokoll från rådens senaste sammanträden godkändes 

och lades till handlingarna.  

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Besök av stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld  

Susanne började sin tjänst som förvaltningschef i Rinkeby-Kista i 

maj 2019. Hon berättar att hon har arbetat i Stockholms stad i 30 år 

i olika professioner. Hon har arbetat med kvinnliga missbrukare, 

och varit verksamhetscontroller inom äldreomsorg och 

funktionsnedsättning. Hon har även varit delaktig i uppbyggnaden 

av medborgarkontoren samt att ta fram valfrihetssystemet. Hon 

kommer senast från Skärholmen där hon arbetat sju år, första åren 

som utvecklingschef för stadsmiljöfrågor och de sista fyra åren som 

stadsdelsdirektör. 

 

De närmaste åren får vi räkna med åtstramningar i stadens budget 

då skatteintäkterna i Stockholm minskar pga. att färre personer är i 

arbete. Fram till år 2029 beräknas de yrkesverksamma 

skattebetalarna i staden öka med endast 5 procent. Antalet äldre i 

staden beräknas öka med 45 procent under motsvarande tid vilket 

kommer att ställa stora krav på smarta  arbetssätt inom 

äldreomsorgen bl.a. genom satsning på att utveckla digitala 

lösningar.  

 

Rinkeby-Kista har nyligen fått ett stadsbidrag på 360 000 kr som 

ska användas under hösten för att bryta isolering hos ensamma äldre 

med psykiatrisk problematik. Aktiviteter speciellt anpassade för 

målgruppen kommer att anordnas på aktivitetscenter och 

mötesplatser.  

 

I det  sammanhanget tar Sievert upp att datakunskapen hos de äldre 

i stadsdelsområdet är låg. Önskvärt att förvaltningen satsar på 

utbildning för äldre i IT-kunskap, gärna på de öppna 

mötesplatserna. Roland efterlyser en förteckning över samtliga 

mötesplatser i Stockholm.  Avsikten är  att ta reda på om det görs 

utbildningar i datakunskap på andra aktivitetscenter och 

mötesplatser och hur det fungerar. 
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Frågor till Susanne som kom upp. 

 

Fråga: Möte med politikerna i stadsdelsnämnden för råden, är det på 

gång? 

Svar: Det är planerat att råden ska få träffa nämnden i anslutning till 

nämndsammanträdet den 19 november.  

 

Fråga: Kommer råden att få någon speciell budgetinformation som 

tidigare år?  

Svar: Det kommer att planeras in en budgetgenomgång för råden i 

november. 

 

Fråga: Finns det någon statistik över hur många personer med 

funktionshinder som förvaltningen har anställt? 

Svar:  Någon sådan statistik finns inte, all rekrytering sker utifrån 

kompetens men det finns flera personer som arbetar på 

förvaltningen och har någon typ av funktionsnedsättning. Alla 

funktionsnedsättningar är heller inte synliga. 

 

Fråga: Görs det något för att förbättra miljön i Kista galleria Det 

behövs fler sittplatser att vila på, bra stolar på restaurangerna 

anpassade för personer med rörelsehinder, bättre belysning bl.a. 

Svar: Kista Galleria ägs av ett privat företag. Förvaltningen kan 

påverka genom att göra tillgänglighetsvandringar och skicka 

påpekanden till ägarna.  

 

Fråga: Vad görs åt försäljning av gamla kläder, prylar och skrot som 

breder ut sig i Rinkeby?  Försäljningen hindrar framkomligheten 

och ger en dålig bild av stadsdelen. 

Svar:  Arbetet med detta pågår i nära samarbete med polisen som 

ofta är där. Förvaltningen rensar upp och forslar bort prylar men det 

kommer ständigt nytt.  Det finns tankar om att bygga bort utrymmet 

för försäljning. 

Förvaltningen gör nu en organisationsförändring på så sätt att 

stadsmiljöfrågor kommer att bilda en egen avdelning. Den kommer 

att fokusera yttermiljö och trygghetsfrågor i stadsdelsområdet.  

§ 5 Rapporter från förvaltningen 

Ingrid informerar: 

Budgeten 2020 kom den 9 oktober, och innehåller inga större 

förändringar mot årets. Det trycks på vikten av samverkan mellan 

förvaltningar och verksamhetsområden för att åstadkomma 

effektiviseringar. Ett exempel på samverkan är Tryggt mottagande i 
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hemmet som startat i förvaltningen den 1 oktober i samarbete med 

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. 

 

Ökad samverkan ska också ske mellan regionen och kommunen vid 

utskrivningar från sjukhus. 

 

Teknik och digitala lösningar behöver utvecklas även inom 

hemtjänsten. Ett exempel är kameraövervakning nattetid och 

rörelsedetektorer. 

 

Ökad effektivisering av lokalanvändning genom att nyttja lokaler så 

mycket som möjligt och avveckla lokaler som används sällan. 

 

Ett fokus är att bryta isolering, aktivitetscenter och mötesplatser är 

fortfarande i centrum.. Aktiviteter för äldre med psykiska 

funktionsnedsättningar ska utformas som en särskild satsning. 

 

Utbildningar ska anordnas för personal inom socialpsykiatrin om 

samlarsyndrom. 

 

Servicehusen kommer att finnas kvar så länge de efterfrågas. 

 

De områden som får ett ökat tillskott av medel är äldreomsorgen, 

barn och ungdom samt gruppbostäder LSS. 

§ 6 Ärende till nästa nämndsammanträde 

Sievert Balkeståhl gör en genomgång av utsändningslistan. Särskilt 

nämns Elvir Kazinics (S) skrivelse om upprustning av Kista 

busstorg som råden ser positivt på. 

 

Vidare tas  Niklas Thorens (V) skrivelser och om att stoppa ansökan 

om ordningsvakter samt ta tillbaka ungdomsvärdar upp. Råden 

tycker att ordningsvakter behövs i vissa delar av stadsdelsområdet 

men även ungdomsvärdar.  Sievert undrar varför projektet med 

ungdomsvärdar avslutats. Ingrid svarar  att en anledning  är att vissa  

ungdomar fastnade i uppdraget och inte gick vidare till studier eller 

yrkesarbete, dessutom kan det vara en säkerhetsrisk att använda 

ungdomar i trygghetsarbetet. 

§ 7 Övrigt 

Staden har nyligen utarbetat en e-tjänst som heter Hållbar hälsa, 

med samlad information kring hälsa för seniorer i Stockholms stad. 

Den går att söka på Stockholm.se och även ladda ner som en app i 

mobilen. Där går det att också att hitta stadens alla mötesplatser.  En 
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folder som instruerar om hur man laddar ner e-tjänsten på sin dator 

eller mobil delades ut till ledamöterna. 

 

Yvonne tar upp att buskarna vid den öppna mötesplatsen i Rinkeby 

som bl.a. nyttjas som toalett fortfarande inte tagits bort. Ingrid 

föreslår att man gör en felanmälan om det till Sisab. 

 

Busshållplats i Rinkeby vid Bytorget behöver göras om, den är 

farlig då bilarna inte stannar när personer korsar gatan till och från 

bussen. Ingrid föreslår att man använder sig av Tyck till appen och 

uppmärksammar problemet den vägen. 

 

Dammsugaren på mötesplatsen i Rinkeby fungerar inte. 

Lokalvårdaren är uppmanad att tala med städföretaget om att 

införskaffa en ny dammsugare men inget händer. Förvaltningen 

(sekreteraren) kontaktar städföretaget om detta. 

 

En ny förening ”Leva lätt” riktad till äldre vuxna med 

funktionsnedsättningar samt invandrare har startat i Rinkeby. De 

har kontaktat Yvonne och framfört att de önskar få volontärer som 

kan hjälpa till med kontorsgöromål och samhällsinformation. Ingrid 

föreslår att föreningen vänder sig till Medborgarkontoret i första 

hand det kan vara svårt för en volontär att besvara vissa sådana 

frågor. De är även välkomna att kontakta Ingrid på telefon: 508 02 

615. 

 

Det är fortfarande problem för flera av rådens ledamöter att använda 

de nya I-padsen. Funktionshinderrådet säger att de inte fått någon 

utbildning alls. Pensionärsrådet har fått hjälp av Jonas på torsdagar 

då han är på aktivitetscentret men flera har behov ytterligare stöd. 

Ingrid talar med Jonas och det bestäms att båda råden kan få hjälp 

av Jonas på torsdagar kl. 14.00 på aktivitetscentret Kista Torg 5. 

Jonas e-mail är jonas.davidsson@stockholm.se för den som vill 

kontakta honom.  

 

Råden undrar när och var årets jullunch kommer att äga rum. 

Förvaltningen återkommer om detta. Abraam framför önskemål om 

gemensam jullunch med hela nämnden. Ingrid säger att det är svårt 

att få till men att det alltid är några politiker som bjuds in till rådens 

jullunch. 

 

Per Granhällen förvaltningens säkerhetsstrateg har meddelat att en 

trygghetsvandring äger rum i Akalla 12/11 kl. 18.00, lite osäkert om 

klockslaget, men inbjudan kommer. 

  

mailto:jonas.davidsson@stockholm.se
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Båda råden uppmanas att komma in med frågor till nämnden senast 

den 11november. Mejla till sekreterarna Annika Ekengren och 

Linda Lantz. 

 

Pensionärsrådet påminns om  att fylla i enkäten om en  äldrevänlig 

stad till nästa sammanträde. Då får rådet besök av Lars Sonde från 

Äldrecentrum som arbetar med frågan. 

 

§ 8 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde för pensionärsrådet äger rum onsdag 13 

november kl. 13.00-15.00 i Järvasalen. 

 

Nästa sammanträde för rådet för funktionshinderfrågor äger rum 

torsdag 14 november kl. 14:30-16.30 i Järvasalen. 

 

§ 9 Avslutning 

Ordförande Sievert Balkeståhl avslutar mötet. 

 


