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Protokoll 2018-12-12 
Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd för 
funktionshinderfrågor. 
 

 

Pensionärsrådet: närvarande ledamöter: 

Sievert Balkeståhl, ordförande, PRO 

Mats Hellberg, vice ordf., SPF 

Roland Eliasson, SKPF 

Yvonne Zettergren, SPF 

Kerstin Illervik, PRO 

Ersättare: 

Cecilia Gjerdrum, SPF 

Britta Thunberg, SPF 

Kerstin Löfgren, PRO 

 

Rådet för funktionshinderfrågor: närvarande ledamö-

ter 

Karin Lansky, ordförande, FUB 

Pia Olsson, vice ordförande, RSMH 

Göran Gustavsson, SRF 

 

Tjänstemän: 

Ingrid Brännström, avdelningschef 

Annika Ekengren, sekreterare 

 

  
 

Sekreterare 

 

___________________________________ 

Datum för justering: 2018-01-23 

 

 

___________________________________ 

Sievert Balkeståhl, ordförande, pensionärsrådet 

 

 

___________________________________ 
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Pia Olsson, vice ordförande, rådet för funktionshinderfrå-

gor 

 

 

 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande 
Ordförande Sievert Balkeståhl hälsade alla välkomna till 

sammanträdet. 

 

§ 2 Anmälan av föregående protokoll 
Föregående protokoll från pensionärsrådets möte 2018-

11-14 godkändes och lades till handlingarna. Föregående 

protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2018-11-15 

som var gemensamt med rådet i Spånga-Tensta fanns inte 

tillgängligt vid sammanträdet. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Rapporter från förvaltningen 
a. Ingrid Brännström informerar: 

Då detta sammanträde ägde rum i biografen på 

Kista servicehus passade Ingrid på att  kort berätta  

om huskomplexen vid Kista Torg 3-7. Ett av husen 

inrymmer servicehuslägenheter, ett består av vård- 

och omsorgsboende och planerna för det tredje hu-

set är att det  på sikt ska inrymma ett seniorboende. 

På det sättet kommer olika typer av boendeformer 

för äldre vara samlade. På bottenplanet finns ett ak-

tivitetscenter med tillhörande  en biograf och ett 

solrum. Aktiviteterna som erbjuds anpassas för att 

vara attraktiva för en bred målgrupp av äldre. Akti-

viteterna  planeras i samråd mellan förvaltningen, 

pensionärsorganisationer och även de två råden. 

Samarbetet mellan aktivitetscentret och de sociala 

mötesplatserna ska också utökas för att undvika att 

aktiviteter kolliderar med varandra 
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Ingrid informerade om några aktiviteter och upp-

drag i 2019 års budget   

 

 

 Möjligheten att utreda införandet av service-

assistenter inom äldreomsorgens boenden 

och hemtjänst skall utredas. På det sättet kan 

undersköterskorna ägna mer tid åt vård och 

omsorg och annan personal utför insatser 

som städning, tvätt och inköp. 

 Utökad satsning på äldrevärdar och ung-

domsbesök på vård och omsorgsboenden  

 

 Verksamheterna ska effektivisera och som ett 

led i detta ska digital teknik utnyttjas i högre 

utsträckning. Olika typer av möten och vård-

planeringar kan ske via Skype för att göra en 

tidsvinst. 

 Biståndshandläggarna ska bedriva en ökad 

kontroll och uppföljning för att säkerställa 

sina biståndsbeslut och att en likställighet 

inom staden uppnås 

 Biståndshandläggarna skall även arbeta mera 

proaktivt med ett regelbundet uppsökande 

arbete ex. på våra mötesplatser.  

 

 

 

b. Statistikuppgifter beslut och domar har skickats ut 

tillpensionärsrådet via mejl före mötet. 

 

§ 5 Ärende till nästa sammanträde 
Genomgång av utsändningslistan.  

Laglighetsprövning av beslutet att avveckla ungdoms-

verksamheten på Reactor togs upp och diskuterades av 

råden. Huset är utdömt och bedöms inte lönsamt att reno-

vera. Bedömningen är gjord två gånger av Fastighetskon-

toret. Huset har använts som ungdomsgård i flera år men 

ungdomsverksamheten kommer nu att flytta till andra lo-

kaler i Husby centrum.  Det har förekommit klagomål från 

boende i närområdet på hög musik och andra störningar 
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sent på kvällarna och att folk kommer i bilar till ung-

domsgården och parkerar olagligt. Det finns även problem 

med att personer som är 20 år och över tillbringar tid på 

gården. 

Det framkom att det finns delade meningar i råden om 

huruvida huset verkligen inte går att använda längre och 

om kringboende blir så störda då huset ligger i en liten 

dal. Sievert (PRO) framför också åsikten att läget lämpar 

sig väl för att bedriva ungdomsverksamhet med möjlig-

heter till idrott utanför huset och att det ligger lite avskilt 

från bostadshusen.  

 

Brukarundersökningarna för socialpsykiatrin, funktions-

nedsättning och äldreomsorg redovisas i tre ärenden. 

I sammanhanget undrar Mats (SPF) varför den privata 

hemtjänsten får högre nöjdhetssiffror när det gäller om 

personalen tar hänsyn till den äldres önskemål och åsikter 

än den kommunala. Ingrid svarar att detta är ett område 

där åtgärder till förbättringar inom den kommunala hem-

tjänsten kommer att sättas in under året. Det finns fler om-

råden där speciellt servicehuset sticker ut med lägre nöjd-

het hos de äldre än förväntat och där åtgärder kommer att 

vidtas. 

På vård- och omsorgsboendet är mat och måltidsituation-

en ett område som verksamheten kommer att fokusera ex-

tra på under året för att öka nöjdheten hos de boende. 

 

I det sammanhanget påpekar Pia (RSMH) att många per-

soner med psykiska funktionsnedsättningar har dålig eko-

nomi och inte ens har råd att köpa mat. Det är beklagligt 

att se flera av dem gå och äta mat som lämnats kvar på 

tallrikar i restaurangerna.  

 

§ 6 Övrigt 
Ingrid föreslår att råden vid något tillfälle per termin kan 

ha ett gemensamt möte ex vis där någon gäst bjuds in  

som är intressant för båda råden till exempel yttermiljö, 

tillgänglighet, trygghet och trafikfrågor. Både förvaltning-

en och råden kommer att funderar över lämpliga gäster att 

bjuda in till gemensamma rådsmöten. I sammanhanget tog 

Pia (RSMH) upp den dåliga belysningen på vissa ställen i 
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området som till exempel vid busshållplatsen i kröken 

mellan Akalla och Husby. En gatlykta finns men den är 

för högt placerad för att ge tillräcklig belysning. Yvonne 

(SPF) tog upp att belysningen i vissa portar i bostadshus i 

Rinkeby är dålig och att förvaltningen bör ha ett utökat 

samarbete med fastighetsägarna i Järva om detta och 

andra trygghetsfrågor. 

 

Problemet med narkotikaförsäljningen kom också upp, 

langningen förflyttar sig i området beroende på hur över-

vakade platserna blir.  

Angående mötesplatserna tog Sievert (PRO) igen upp frå-

gan om vilka de  föreningar som får bidrag direkt från 

äldreförvaltningen är och har lokaler i stadsdelsområdet. 

Annika har varit i kontakt med äldreförvaltningen för att 

få uppgifter om vilka föreningar som finns i området. Den 

uppgift som lämnats är att det är 36 föreningar som har 

ansökt om bidrag för nästa år, alla ansöker om medel för 

att bedriva verksamheter för vissa målgrupper stadsöver-

gripande.  Huruvida dessa föreningar har lokaler i vårt 

område har äldreförvaltningen ingen uppgift om. 

 

Yvonne (SPF)  informerar om läget i Rinkeby öppna mö-

tesplats. Väggen mellan två rum i lokalen ska nu rivas vil-

ket kommer att bereda plats för flera typer av aktiviteter 

som föreläsningar och filmvisning. En motionscykel finns 

nu också på plats och håller på att monteras.  

Storstädning till lokalerna i Rinkeby är beställd till mitten 

av januari. I sammanhanget kom frågan upp om båda hu-

sen kommer att städas. Annika tar kontakt med städfirman 

och påtalar att båda husen ska städas. Verksamheten i 

Rinkeby har helgstängt fr.o.m. 17 december fram till efter 

nyår.  

 

Sievert (PRO) informerar om att verksamheten på öppna 

mötesplatsen i Husby fungerar bra. PRO Folkhögskolan i 

Husby fortsätter med sina kurser två dagar i veckan. I 

Akalla kommer den finska verksamheten att flytta till ak-

tivitetscentret i Kista vilket gör att tid frigörs för att bed-

riva annan verksamhet. I Akalla har det traditionsenligt  

varit julmarknad första advent med bl.a. musik, fika och 

lotterier, drygt 50 personer deltog.   
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§ 7 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde för pensionärsrådet äger rum 23 janu-

ari kl. 13.00-15.00. Rådet för funktionshinderfrågor har 

sitt nästa sammanträde 24 januari kl. 14.30-16.30.  Lokal 

för båda mötena är Järvasalen i förvaltningshuset. Vid 

sammanträdena kommer båda råden att utse ordförande 

och vice ordförande under 2019. 

§ 8 Avtackning 
Ingrid tackar av de två ordförandena Sievert (pensionärs-

rådet) och Karin (rådet för funktionshinderfrågor). Ett 

speciellt tack riktas till Karin för hennes arbete och enga-

gemang då hon nu  lämnar rådet för funktionshinderfrågor 

efter många år. 

§ 9 Avslutning 
Ordförande  för pensionärsrådet avslutar mötet och efter 

det intar båda råden och representanter för förvaltningen 

och nämnden gemensam jullunch. 
 

 ________________ 

 

 


