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§ 1 Sammanträdets öppnande 

Alla hälsades välkomna till sammanträdet.  

 

§ 2. Fastställande av dagordning  

 

§ 3. Anmälan av föregående protokoll  

Föregående protokoll 2019-11-13 resp. 2019-11-14 godkändes och 

lades till handlingarna 

 

§ 4. Förvaltningsinformation  

Mötet har besök av Maria Kearsley och Mats Grönvik ifrån 

förvaltningens avdelning för lokal och stadsmiljö.   

• Övergripande information 

Verksamhetsplan inlämnad till staden. 19 december fattas beslut i 

stadsdelsnämnden. Verksamhetsplanen innehåller även bilagor i 

form av ansökningar till stan om medel för extra satsningar så som 

utbildningar för personal, aktivitetscenter samt tryggt mottagande. 

Pengar för stadens satsning matlyftet kommer att sökas i början av 

året.  

 

Enheterna skriver nu verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 

färdigställs. 

 

Råden önskar dragning av budget och verksamhetsplan, detta har 

skett tidigare år men så gjordes inte i år. Förvaltningen tar med sig 

frågan inför nästa år. För verksamhetsplan 2020 föreslås att 

förvaltningscontroller besöker rådens möten i februari (första mötet 

2020) för genomgång av budget. 

 

Planeringen för vård och omsorgsboende som ska byggas i Rinkeby 

har nu dragit igång. 2022 planeras bygget vara klart och ska då 

innehålla 90 boendeplatser. 

 

• Svar på inlämnade frågor, lokal och stadsmiljö 

Nytt parkskötselavtal och skötsel av parkvägar. Rådet får ta del av 

översiktskarta för parkvägar med olika prioritering för snöröjning. 

15 oktober – 30 april är perioden som är beräknad och upphandlad 

som vintersäsong. Snöröjning ska påbörjas när snödjupet uppgår till 

2,5 cm blötsnö eller 4 cm kallsnö. Halkbekämpning av gång- och 

cykelvägar och trappor ska påbörjas omgående vid halkrisk. Vissa 

trappor i området underhålls ej vintertid, dessa ska tydligt skyltas 

och/eller stängas av. BEAB, samma entreprenör som tidigare, vann 

den nya upphandling som genomförts. Nya systematiska rutiner för 

uppföljning har införts. Förvaltningen har även en ny kontrollant, 

Sofie Molin. Rådens ledamöter uppmanas att använda ”Tyck till-
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appen” när man uppmärksammar saker i närmiljön som behöver 

åtgärdas, har idéer eller vill ge ros för något som är bra.  

 

Vattenansamling Helsingörsgatan. Trafikkontoret ansvarar för 

området under gallret, alltså brunnen och förvaltningen ansvarar för 

ytan ovan mark. Förvaltningen har upprepat kontaktat trafikkontoret 

om problemet.  

 

Bro mellan Kista och Rinkeby, bommen ska vara låst men den står 

ständigt öppen. Ett projekt pågår i stadsdelen gällande problem med 

olovlig framfart på t.ex. parkvägar. Bland annat ingår de pållare 

som installerats på Sibeliusgången i projektet. Förvaltningen tittar 

även på digitalt låssystem för bommar. Upphandling har skett, 

pilotprojekt kommer att inledas under våren 2020, nämnd bom 

kommer att ingå i projektet. 

 

• Genomgång tillgänglighetsvandring 2019-09-20,  

Två vandringar har genomförts under året, i Kista och i Rinkeby. 

Ingen av de externa sakägarna har återkopplat några åtgärder för de 

brister som påtalats. Förvaltningen har därför inte kännedom om 

synpunkterna åtgärdats eller inte. 

 

Genomgång av exempel ifrån vandringarna samt planerade åtgärder 

t.ex. har trygghetsmedel sökts för vissa åtgärder. Åtgärder planeras 

på olika långt tidsperspektiv. En del åtgärder har redan inletts, andra 

planeras för under nästa år eller i den tre års plan som finns för 

förvaltningens stadsmiljöarbete. 

 

Planering för upplägget gällande tillgänglighetsvandringar 2020 

presenteras. Området som ska besiktigas planeras i god tid så att 

berörda sakägare kan bjudas in att delta. Stadsmiljö gör därefter en 

uppföljning efter ca sex månader och återkopplar till sakägare om 

åtgärd inte har utförts. Rapportering till rådet sker i form av 

uppföljningsprotokoll. 

 

• Synpunkter remiss utskickad per mail 2019-12-03 

Miljöprogrammet är bra och ambitiöst, inga synpunkter. 

 

§ 5. Ärenden till nästa nämndsammanträde  

Frågan om återbetalning av icke använt 

föreningsbidrag/verksamhetsbidrag. Synpunkt att det istället bör 

kontrolleras vad som skett för pengarna. Detta är en del av 

kontrollen av vad som sker för de bidrag som utdelas. Även 

äldreförvaltningen har föreningsbidrag för pensionärsföreningarna.  
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Ambitiöst utformad parkplan med många goda förslag. Råden ser 

mycket positivt på förslaget. 

 

§ 6. Övriga frågor  

 Bord på öppna mötesplatser i Rinkeby. Ett bord finns som 

inte får plats. Den öppna mötesplatsen hanterar detta på egen 

hand på det sätt man önskar.  

 

 Annika Ekengren sekreterare i pensionärsrådet går i pension 

den sista januari och tackar för förtroendet att vara rådets 

sekreterare i sex år. 

 

§ 7. Sammanträdet avslutas  

 

 

Nästa sammanträde:  
Pensionärsråd onsdag 5 februari kl. 13.00-15.00 

Järvasalen Förvaltningshuset, Borgarfjordsgatan 14, Kista   

 

Funktionshinderråd torsdag 6 februari kl. 13.00-15.00  

Järvasalen Förvaltningshuset, Borgarfjordsgatan 14, Kista 

 

 

 

Bilaga 

Presentation Trygghetsvandringar och stadsmiljöfrågor 


