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Protokoll 2019-04-04 
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. 

Abraam Lazaridis, HSO/R 

Göran Gustavsson, SRF 

Yvonne Plazovnik, DHR 

 

Frånvarande: Pia Olsson, RSMH,  ordförande rådet för 

funktionshinderfrågor 

 

Rådet för funktionshinderfrågor i Spånga-Tensta var inbjudna men 

ingen ledamot mer än Abraam Lazaridis var närvarande. 

 

Tjänstemän: 

Annika Ekengren, sekreterare 

Linda Lantz, utredare 

Mats Grönvik, t.f. enhetschef lokal och parkenheten 

Maria Kearsley, samhällsplanerare 

  

 

Sekreterare 

 

___________________________________ 

Datum för justering: 2019-05-15 
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___________________________________ 

Sievert Balkeståhl, ordförande, pensionärsrådet 

 

 

___________________________________ 

Abraam Lazaridis, vice ordförande, rådet för funktionshinderfrågor 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Sievert Balkeståhl hälsade alla välkomna till 

sammanträdet. 

 

§ 2 Anmälan av föregående protokoll 

Föregående protokoll från 2019-02-23 godkändes och lades till 

handlingarna.  

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Besök av närpoliserna Ivan Erixon och Frank 

Carlsson.  

Ivan och Frank tillhör lokalpolisområde Rinkeby som omfattar 

stadsdelsområdena Spånga-Tensta och Rinkeby Kista. Båda utreder 

alla typer av ärenden. För närvarande är de placerade i polishuset i 

Solna. Planeringen är att inflyttningen i det nya polishuset i 

Rinkeby ska ske under våren 2020. Där beräknas ca 200 poliser sitta 

och ett antal civilanställda. I huset kommer reception och 

passmottagning också att finnas. 

 

Polisen i Rinkeby arbetar med sikte på tre mål. 

 

a. Insatser för att minska den öppna droghandeln i området. 

Polisens kameraövervakning finns på tre platser inom 

området,  Rinkeby, Husby och Tensta vilka sedan länge är 

väletablerade platser för narkotikaförsäljning för hela 

Stockholmsområdet. Kameraövervakningen har varit till 

hjälp utredningsmässigt och har lett till minskad droghandel 

på dessa platser. En följd är dock att försäljningen delvis har 

flyttat sig utanför kameraområdena i vissa fall till gårdar och 

trapphus. 

 

En stor insats med ökad polisnärvaro har pågått i Rinkeby 

under ett par månader vilket har märkbart förbättrat 

ordningen i området. 39 individer har identifierats som 
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misstänkta inom droghandeln, samtliga kända av 

socialtjänsten och åklagarmyndigheten. En genomgång av 

skolorna i området kommer att ske med hjälp av 

narkotikahundar. 

 

b. Insatser mot fordonsrelaterade brott, som vårdslös körning i 

området med bil, motorcykel och moped samt att beslagta 

olagliga fordon. Över 2000 bilar, mopeder och crossar har 

tagits i beslag sista åren, de flesta lämnas inte tillbaka. En 

liten minskning av den olovliga körningen har noterats. I 

samarbete med stadsdelsförvaltningarna sker ett 

förebyggande arbete för att försvåra och hindra körningar på 

gång och parkvägar. Helikopter används frekvent i arbetet, 

bl.a. för att undvika farliga biljakter. 

 

c. Insatser mot parallella samhällsstrukturer, det kan handla om 

hot och våld mot tjänstemän och näringsidkare. 

 

Sievert undrar vad som hänt med polisens seniorråd som 

startade för några år sedan men nu verkar ha avsomnat. Ivan 

Erixon berättar att den polis som var med och startade och höll 

igång rådet har arbetat på Noa under något år men kommer 

tillbaks till Rinkebypolisen i höst. Förhoppningsvis kommer 

seniorrådet att få en nystart då. 

 

Sievert undrar också varför polisen heter Rinkebypolisen, 

Järvapolisen vore ett mer korrekt och heltäckande namn. 

Polisens svar är att de  kallas utifrån den ort där polisstationen 

finns belägen.  

 

Om man vill kontakta polisen i ej akuta ärenden och för att 

lämna tips ska man ringa 11414. Vid akuta situationer som 

pågående brott ska man ringa 112. 

§ 5 Rapporter från förvaltningen 

a.  Ingrid var frånvarande varför inga rapporter från förvaltningen 

gavs. 

b. Statistikuppgifter avseende beslut och domar har skickats ut till 

rådet via mejl före mötet. 

§ 6 Besök av Ulrika Eriksson-Nilfors kultursekreterare i 
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Saleban från 
föreningen Shanta. 

Shanta är en av nio föreningar som har ett idéburet offentligt 

partnerskap med stadsdelsförvaltningen. Syftet med partnerskapet 
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är i detta fall att utveckla nationaldagsfirandet den 6 juni på 

Rinkeby torg. Målsättningen är att skapa en återkommande festival 

och tradition och samarbetet ska pågå i tre år. Samarbetet ska 

förhoppningsvis även bidra till öka kunskap och tillit till 

förvaltningens verksamhet. 

Ulrika är med från förvaltningen i arbetsgruppen som ska anordna 

aktiviteter inför dagen. 

Ulrika och Saleban önskar synpunkter och tips från råden om 

aktiviteter till firandet som kan attrahera en äldre målgrupp. 

Båda råden framförde önskemål om att det ska finnas flera svenska 

inslag t.ex. information om varför vi firar nationaldag, lite om 

Sveriges historia, framförande av nationalsången, folkdanslag, 

många svenska flaggor på torget.   

Saleban informerade om att råden kan få tillgång till ett bord på 

Rinkeby torg den dagen där information kan ges om rådens 

verksamhet och vilka olika intresseföreningar som finns m.m. Om 

det finns intresse för detta vill Saleban och Ulrika ha besked senast i 

första veckan i maj. Det går bra att ta kontakt med Ulrika på 

ulrika.eriksson-nilfors@stockholm.se. 

§ 7 Ärende till nästa nämndsammanträde 

Sievert Balkeståhl gör en snabb genomgång av utsändningslistan då 

tiden var knapp.  

Ärenden som kommer upp på nämndsammanträdet och kan vara av 

intresse för råden är bl.a: 

Underlag för budget 2021-2023. Omstrukturering av det befintliga 

Rinkeby vård- och omsorgsboende.  Ett inriktningsärende om att 

påbörja bygget av ett nytt äldreboende i Rinkeby. 

Äldreboendeplanen 2020 för region Västerort. 

Patientsäkerhetsberättelsen 2018 för Kista servicehus och Rinkeby 

vård- och omsorgsboende. Trafikförändringar inom SL. Nytt 

gruppboende för personer med funktionsnedsättning på 

Tönsbergsgatan. 

§ 7 Övrigt 

Mats Grönvall informerar om att årets första tillgänglighetsvandring 

äger rum 10 maj kl. 14.00 i området runt Kista Galleria och kyrkan. 

Samling sker vid kyrkan. Tillgänglighetsvandringarna gäller i första 

hand rådet för funktionshinderfrågor men även ledamöter från 

pensionärsrådet är välkomna att gå med. En tillgänglighetsvandring 

i Rinkeby kommer att äga rum exakt datum meddelas senare. 
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Angående trygghetsvandringarna i området så kommer Per 

Granhällen förvaltningens säkerhetsstrateg att meddela vilka datum 

det blir och råden bjuds in att delta. 

 

Linda Lantz informerar om att hon kommer att ta över 

sekreterarsysslan för rådet för funktionshinderfrågor fr.o.m. nästa 

sammanträde. Hon berättar också att hon kommer att arbeta med 

anhörigstöd och håller på och samlar ihop informationsmaterial till 

den externa hemsidan för Rinkeby-Kista, Stockholms stad. Hon vill 

gärna synpunkter och tips från råden om vilken information som 

behöver finnas om anhörigstöd på nätet. 

  

Sievert informerar om ett möte i Landstingsalen med Ebba Bohlin 

vårdutvecklingsregionråd den 20 maj kl. 10-12. Alla som önskar är 

välkomna att delta. 

 

§ 9 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde för pensionärsrådet äger rum onsdag 15 maj kl. 

13.00-15.00 på Rinkeby öppna mötesplats. 

 

Nästa sammanträde för rådet för funktionshinderfrågor äger rum 

torsdag 16 maj kl. 14:30-16.30 på Kista servicehus, biografen. 

 

§ 10 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet. 

 


