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§ 1 Sammantradets oppnande 
Ordforande Sievert Balkestahl halsade alla valkornna till 
sarnrnantradet. 

§ 2 Anmalan av foreqaende protokoll 
Foregaende protokoll fran radets senaste sammantraden godkandes 
och lades till handlingarna. 

§ 3 Faststallande av dagordning 
Dagordningen godkandes. 

§ 4 Besok av Lars Sonde, utredare vid Stiftelsen 
Stockholms lans Aldrecentrum 
Lars Sande informerade om det uppdrag han arbetar med for en 
aldrevanlig stad. Stockholms stad ingar sedan ett par ar i 
varldshalsorganisationen WHO' s natverk for aldrevanliga stader. 
Totalt ingar cirka 800 stader i varlden i natverket. En enkat har 
skickats ut till ledamoterna i pensionarsradet. Staderna som ar med i 
natverket har samtliga som rnal att skapa en tillganglig och 
inkluderande stad med en miljo som framjar ett aktivt liv under hela 
livet. WHO har tagit fram ett antal fokusomraden for att ringa in 
vad som kan paverka en stads aldrevanlighet. Aktuella ornraden i 
Stockholm ar; 1. Bostader 2. Delaktighet, inkludering och respekt 
3. Att ta tillvara aldres resurser 4. Samhallsstod 5. Utornhusmiljo 
6. Transporter. Resultatet av arbetet kommer att redovisas pa 
Stockholms stads hemsida, www stockholms se under varen 2020. 
Lars Sondes presentation bilaggs till protokollet. 

§ 5 Rapporter fran forvaltningen 
Ingrid Brannstrorn informerar: 
Inom forvaltnmgen pagar arbetet med verksamhetsplan och budget 
for 2020. Stadsdelsnamnden kommer fatta beslut den 19 december. 
Ett forsta utkast pa verksamhetsplanen har skickats ut till 
Iedamoterna I pensionarsradet. Av detta dokument frarngar forslag 
till namndens ma! inom olika verksarnhetsomraden. Infer nasta 
samrnantrade i pensionarsradet kommer ett utforligare dokument 
nar det galler verksamhetsplanen och budget att skickas till 
ledamoterna. Vid pensionarsradets sammantrade 16 oktober 
presenterades de prioriterade ornradena for aldreomsorgen infor 
2020. 
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Ett nytt vard- och omsorgsboende kommer att byggas i Rinkeby 
med totalt 90 platser. Det ar Micasa som ansvarar for projektering 
av detta aldreboende och forvaltningen deltar i arbetet. Den 
preliminara tidplanen ar att aldreboendet beraknas vara klart for 
inflyttnmg under 2022. 
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Pensionarsradet och funktionshinderradet kommer att bjudas m till 
jullunch den 12 december kl 12.00 i Kista Science Tower. 

Nar det galler foreningsbidrag infer 2020 aterkommer forvaltningen 
med information och tidplan nar ansokan kan goras, 

Statistik uppgifter avseende beslut och domar har skickats ut. 

§ 6 Arenden till stadsdelsnamndens samrnantrade 
Sievert Balkestahl gar igenom foredragningslistan och arenden infor 
stadsdelsnarnndens sarnmantrade 2019-11-19 Sarskilt narnns 
§ 13 Trygghetsstrategi Jarva - Rinkeby-Kista 2020-2025. 
§20 Revidering av Stockholms stads vision 2040-mojligheternas 
Stockholm. 
§ 15 Satsa pa ett litteraturhus, svar pa en motion fran Sissela 
Nordlmg Blanco och Madeleine Kaharascho Frid (F1) 
§ 16 Kulturhus i varje stadsdelsomrade, svar pa en motion fran 
Otte Burell (S). 
§ 17 Okad trafiksakerhet for oskyddade trafikanter, svar pa en 
motion fran Jan Valeskog (S). 

§ 7 Lokalfraqor for oppna motesplatser 
Yid motesplatsen i Akalla ar det vissa problem med las och 
svarigheter att komma in i lokalen. Forvaltningen kommer att folja 
upp detta och se vad som kan atgardas. 
Sievert Balkestahl tog upp fragan om MICASAs forestaende 
forsaljning av fastigheten Sibeliusgangen 20 och poangterade att det 
ar angelaget att forvaltningen medverkar till fortsatt tillgang tilt 
lokaler for den oppna motesplatsen for seniorer i Akalla. 

§ 8 bvriga fragor 
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En rapport "Vardcentralspatrullen i Stockholms Ian 2019" 
har kommit. Forvaltningen kommer distribuera rapporten till 
samtliga ledamoter. 
Sivert Balkestahl informerade om att han deltagit i ett arbete 
nar det galler inventering av foreningslokaler i Stockholm. 
Nar ska nominering till pensionarsradet for 2020 lamnas in. 
Forvaltningen aterkornmer om detta. 
Folkets husby har fatt 300 000 kronor av Socialstyrelsen for 
arbete mot "ofrivillig ensamhet och isolering for aldre" i 
samarbete med PRO-Norra Jarva. 
Den 19/11 kl 16.30 har pensionarsradet och 
funktionshinderradet formate tillsammans med 
stadsdelsnamnden. 
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§ 9 Nasta sammantrade 
Nasta samrnantrade for pensionarsradet ager rum torsdag 
12 december. 

§ 10 Avslutning 
Ordforande Sievert Balkestahl avslutar motet. 

Ett sarskilt tack framfordes till Kerstin Illervik for ett engagerat 
deltagande i pensionarsradet under manga ar. Kerstin Illervik 
avslutar sitt uppdrag i pensionarsradet i december 2019. 
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