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§ 1 Sammanträdets öppnande
Alla hälsades välkomna till sammanträdet.
§ 2 Fastställande av dagordning
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Dagordningen godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll, från 2019-05-16, godkändes och lades till
handlingarna.
§ 4. Förvaltningsinformation
Ipad kommer att lånas ut till samtliga ledamöter i både
funktionshinderråd och pensionärsråd. Ledamöterna kommer även
att få utbildning om hantering för att hitta de nämndärenden som
idag skickas ut per post. Förvaltningen återkommer till ledamöter
om när denna utbildning kommer att äga rum. De ledamöter som
sitter i flera olika förvaltningars råd kommer att få låna en Ipad och
kommer att meddelas ifrån vilken förvaltning detta sker.
Ärenden till stadsdelsnämnden har tidigare kunnat läsa på stadens
hemsida www.stockholm.se under INSYN. Från och med maj
kommer stadsdelsnämndens ärenden att kunna läsas på Meeting
Plus istället för INSYN och på följande länk;
https://edokmeetings.stockholm.se/committees/rinkeby-kistastadsdelsnamnd.
Arbetet för att motverka otrygghet i Järvaområdet – fortskrider i
samverkan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och polisen.
Stort arbete kommer att bedrivas i området där t.ex. vissa torg
särskilt kommer att uppmärksammas.
Susanne Leinskjöld har tillträtt som ny stadsdelsdirektör Ulla
Torslund går i pension.
T1 har nu lämnats. Ett minskat skatteuttag leder till en mer
ansträngd ekonomi för samtliga förvaltningar. Förvaltningen arbetar
med att se över åtgärder och insatser för att uppnå en budget i
balans.
Fråga ifrån ledamot gällande stadens riktlinjer om ledsagning. Följs
dessa riktlinjer i förvaltningen? Svar lämnas av Ingrid Brännström:
Politikerna i staden eftersträvar en likställighet över staden. Idag
fattas besluten vanligtvis vid ärendedragning och inte av en enskild
handläggare för att eftersträva likställighet och rättssäkra beslut i
staden. I varje ärende görs dock en enskild bedömning utifrån den
sökandes behov.
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Fråga om brott mot äldre och andra speciellt utsatta grupper.
Behövs ökad kunskap inom området? Ingrid upplyser om att
information om detta planeras för invånare i stadsdelsområdet.
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.
Tid för rådet att träffa stadsdelsnämnd och presidiet. Detta planeras
ske till hösten efter att budgeten har kommit.
§ 6. Ärenden till nästa nämndsammanträde
Inte så många ärenden som rör funktionshinderområdet detta
tillfälle.
§ 7. Information och dialog
Gäst: Marita Johansson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
Marita Johansson som är ny MAS i området presenterar sig och sitt
uppdrag för rådet. Marita har lång erfarenhet av att arbeta i
Järvaområdet bland annat inom ASIH och LSS-hälsan. MAS
säkerställer vården på stadsdelens SoL-boenden, Marita arbetar i
både Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Marita ser många
möjligheter för samverkan mellan de båda stadsdelsförvaltningarna.
§ 8. Övriga frågor
Remiss snöröjning – behov av att se över snöröjningen. Detta är
enligt ledamöterna ett återkommande problem. Kan det vara
upphandlingen som varit bristfällig och bör ses över? Synpunkten
vidarebefordras till ansvarig utredare.
§ 9. Sammanträdet avslutas
§ 11 Sammanträdet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
Nästa sammanträde:
Torsdag 13 juni kl. 14.30 – 16.30
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