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Protokoll 2019-02-25 
Stadsdelsnämndens pensionärsråd 
 

 

Närvarande ledamöter: 

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 

 

Tjänstemän: 

Ingrid Brännström, avdelningschef 

Annika Ekengren, sekreterare 

 

  

 

Sekreterare 

 

___________________________________ 

Datum för justering: 2019-04-04 

 

 

___________________________________ 

Sievert Balkeståhl, ordförande 

 

 

___________________________________ 

Mats Hellberg, vice ordförande 
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§ 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 Mats Grönvik tf. enhetschef lokal och 

parkenheten 

 

Mats informerar om enhetens planering för året. 

 

Ett samarbete bedrivs mellan förvaltningen, fastighetsägarna i Järva 

och polisen om trafikfrågor. Det är ett problem att bilar kör på 

gång- och cykelvägar och en inventering ska göras för att se var 

hinder för den trafiken behöver sättas upp. Det kommer att bli ett 

antal nya bommar och planering för hur dessa ska vara konstruerade 

samt  en upphandling av säkra lås till dem pågår. 

 

En informationsfolder om skadedjursbekämpning, avfallshantering 

och renhållning av yttermiljön ska tas fram av förvaltningen. 

 

Ett skyltprogram har tagits fram av staden centralt för en enhetlig 

skyltning i staden till olika typer av samhällsservice. 

 

Vid problem med tillgängligheten pga. dålig snöröjning är det en 

uppmaning att framföra synpunkten på ”Tyck till”- appen.   

 

En ny parkplan som underlag för planeringsarbete av parkytorna  

har tagits fram. En vattenlekpark som även är tillgänglig för 

personer i rullstol ska anläggas. 

  

Trafikkontoret har utarbetat en gångplan för hela staden och i den 

ingår planering för en cykelväg från Kista till det utomhusbad som 

ska anläggas nedanför Spånga-Tensta med planerad öppning 2020. 

Förvaltningen deltar i arbetet bl.a. med att se över belysningen. 
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Renoveringen av Husby Gårds lekplats har försenats men arbetet 

planeras påbörja i september. 

 

Det finns sju plaskdammar i stadsdelsområdet, tre av dessa ska 

renoveras. 

 

Ett dialogarbete pågår i Husby om utförandet av en kulturstig som 

ska sträcka sig inom området fram till Gläntan i Kista. På ängen 

nedanför Husby Gård planeras ett projektarbete påbörjas för att 

utveckla och anpassa delar av ängen till en trevlig samlingsplats där 

det också ska vara lämpligt att grilla. 

 

I Rinkeby fortsätter problemet med gatuförsäljningen av gamla 

kläder och andra prylar trots vidtagna åtgärder. Polisen visar sig 

oftare nu än tidigare i området som ett led i trygghetsskapande 

åtgärder. Kanske kommer polishuset i Rinkeby med många 

närvarande poliser att ha en avskräckande effekt.  

 

En del papperskorgar i området har tagits bort som en följd av att 

personer kastar sina hushållssopor i  dessa.  

 

Trygghetsvandringar kommer att äga rum under året, Per 

Granhällen förvaltningens säkerhetsstrateg informerar om när de 

äger rum och rådet kommer att bjudas in. 

 

De protokoll som förts vid tidigare trygghetsvandringar behöver gås 

igenom inför ny vandring för att se om tidigare anmärkningar 

åtgärdats. 

 

Frågan om avhysning av bosättningar i området togs upp. Mats 

svarar att det görs flera gånger per år men att polis och kronofogde 

måste vara inkopplade i åtgärden. 

 

 

§ 5 Rapporter från förvaltningen 

a. Ingrid informerar: 

Förvaltningen kommer att gå fram till nämnden i april med ett 

ärende om att påbörja avveckling av Rinkeby vård- och 

omsorgsboende under våren 2019. Nämnden fattade redan i april 

2015 ett beslut om att göra en omlokalisering av Rinkeby vård och 

omsorgsboende. Boendet skulle ersättas med ett nybyggt 

äldreboende i Rinkeby som skulle stå klart 2018/2019. Av olika 

orsaker har bygget skjutits upp och nu beräknas huset stå klart för 

inflyttning först 2021/2022. Förvaltningens bedömning är att en 
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omlokalisering av boendet inte kan vänta utan behöver påbörjas 

redan nu i vår. 

 

Lokalerna i nuvarande Rinkeby vård- och omsorgsboende är slitna  

och uttjänta. Yttermiljön är otrivsam och kan upplevas som otrygg. 

Efterfrågan på platser på Rinkeby vård och omsorgsboenden har 

sista åren minskat och tomma platser har funnits relativt konstant. 

Boendet består av endast sexton platser varav tolv är belagda. 

Även med alla platser belagda  är en så liten enhet inte 

kostnadseffektiv att driva. 

 

Kista vård och omsorgsboende i närområdet som tillhör samma 

utförarenhet och är nyrenoverat har  tillräckligt med lediga platser 

för att kunna erbjuda samtliga boende på Rinkeby äldreboende att 

flytta dit tillsammans. Det finns även möjlighet för den enskilde att 

välja plats i ett annat äldreboende. 

Förvaltningen kommer att hålla ett informationsmöte för boende 

och närstående den 13 mars.  

 

En omfattande ombyggnad av  fastigheterna på Kista Torg 3-7 

(servicehuset) planeras. Tanken är att efter att stambyten och 

evakueringar av boende är genomförda koncentrera 

stadsdelsområdets boenden för äldre till de tre husen. De flesta 

kontorsutrymmen och personallokaler som finns i fastigheterna är 

lägenheter och ska återställas som bostäder. Ett av husen planeras 

bli seniorboende, ett är servicehus och ett är vård- och 

omsorgsboende.  

Stadsdelsförvaltningen ser över möjligheterna att flytta all 

verksamhet som nämnden bedriver på Sibeliusgången 20 i Akalla 

till andra lokaler. Anledningen är att få en effektivare organisation 

bl.a. när det gäller hälso- och sjukvårdsansvaret i verksamheterna  

 

En ny Mas har anställts istället för Ann-Christine Larsson som 

slutade sin tjänst 31/1. Den nya Masen kommer från LSS-hälsan, 

heter Marita Johansson och känner väl till området. 

 

Rådet tillfrågas om de kan tänka sig att få föredragningslistor och 

nämndärenden på Ipad istället för i pappersform. Varje ledamot får 

tillgång till en Ipad via förvaltningen som också kommer att 

anordna utbildning om hur de ska hanteras. Rådet ser positivt på 

förslaget. 
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b. Statistikuppgifter avseende beslut och domar har skickats ut 

till rådet via mejl före mötet. 

 

§ 6 Ärende till nästa nämndsammanträde 

Sievert Balkeståhl gör en genomgång av utsändningslistan. Tyvärr 

hade de flesta av ledamöterna inte fått föredragningslistan och 

ärendena denna gång heller men flera hade tagit del av dem på 

Insyn Stockholm. 

 

Verksamhetsberättelsen för 2018 kommer att behandlas på 

nämndsammanträdet 11/4. Sievert nämnde kort resultatet på några 

indikatorer inom äldreomsorg där förvaltningens resultat är lägre än 

förväntat. Positivt är dock att personalkontinuiteten är högre i 

stadsdelsområdet än i staden för övrigt.  

 

Rådet reagerade delvis negativt över ärendet om markanvisning i 

Husby bl.a. mot förslaget om en ny gata på Järvafältet som ska 

koppla samman Akalla med Kista. 

 

§ 7 Besök av Eva Ingstrand, enhetschef för Kista och 

Rinkeby vård- och omsorgsboenden 

Eva började sin tjänst i förvaltningen 1 november 2018 i samband 

med övertagandet av Kista vård- och omsorgsboende i kommunal 

regi. Hon berättar att hon övertog en välskött verksamhet med 

kompetent och trevlig personal. 

 

Ett fokusområde för arbetet under året är att utveckla mat och 

måltidssituationen för de äldre. Det är ett område som i 

brukarundersökningen för äldreomsorg 2018 visade på mindre 

nöjdhet hos de äldre på Kista vård- och omsorgsboende. 

Maten tillagas och levereras av Sodexo och värms upp på boendet, 

potatiskokning, salladstillredning och efterrätter görs på boendet. 

Yvonne Zettergren undrar var råvarorna kommer ifrån vilket Eva 

inte kan svara på. Ingrid inflikar att vid ny upphandling av mat så 

kommer man att vara noga med att ställa krav på varifrån råvarorna 

hämtas. 

 

Boendet erbjuder två aktiviteter per dag. Aktiviteterna planeras av 

en Silviasyster. Hon fungerar också som en resurs för äldre som 

behöver lite extra stöd och uppmärksamhet. På servicehuset finns 

solrum, bio och andra aktiviteter som de boende även kan få nyttja. 

Nya möbler till boendet kommer om några dagar. 
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§ 8 Lokalfrågor för öppna mötesplatser 

Yvonne Zettergren berättar att väggen som skulle tas bort på 

mötesplatsen i Rinkeby nu är riven. Resultatet blev väldigt bra och 

besökarna är nöjda med det större utrymmet. Motionscykeln 

används flitigt. 

Verksamheten i Rinkeby har problem med att gården till 

mötesplatsen fungerar som genomgång för cyklister och gångar. 

Är det ok att sätta upp en skylt vid grinden  att det är förbjudet att 

använda gården som genomgång. Ingrid tycket att det är OK att 

göra så tills vidare.  

 

Yvonne undrar också om vem som ska tillhandahålla dammsugare 

på mötesplatsen. Den dammsugare som finns bytas ut. 

Förvaltningen återkommer med besked om det är städföretaget som 

ska tillhandahålla dammsugare om inte  får förvaltningen köpa in en 

ny.  

 

En ytterligare fråga från Yvonne är om staden har någon försäkring 

för de som besöker mötesplatsen om de skulle skada sig där. 

Förvaltningen undersöker och återkommer. 

  

Sievert Balkeståhl informerar om att PRO Folkhögskolan i Husby 

har startat sina kurser för terminen, konstkursen fortsätter och en ny 

kurs Vandra tillsammans har påbörjats. Verksamheten i Husby 

fungerar bra. Verksamheten i Husby har haft extra utgifter för inköp 

av ny skrivare till mötesplatsen. Verksamheten vill få årets anslag 

utbetalt så fort det går. Då beslut om anslagen till öppna 

mötesplatserna är taget så finns inget som hindrar att pengarna 

betalas ut närmaste dagarna. 

 

§ 7 Övrigt 

Kerstin Illervik informerar om att hon inte kommer att tillhöra PRO 

när Kista slås ihop med Husby-Akalla till ett distrikt. Hon kommer 

att fortsätta vara medlem i PRO Kultur och nu undrar hon om hon 

kan vara kvar som ledamot i rådet eller om hon ska sluta. 

Förvaltningen kollar upp vilka regler som finns och återkommer så 

fort som möjligt till Kerstin. 

 

Christina Björkgren undrar om PRO kan fortsätta nyttja sin lokal på 

Kista servicehus även efter sammanslagningen. Ingrid svarar att det 

går bra detta år men nästa år i samband med stambyten och 

evakuering kan det bli svårare. 
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§ 9 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde blir tillsammans med rådet för funktionshinder 

frågor och råden får besök av polisen. 

Sammanträdet äger rum torsdag 4 april kl. 14:30-16:30. 

( ej den 3 april som tidigare meddelats)  

§ 10 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet. 

 


