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Cecilia Gjerdrum, SPF 

Britta Thunberg, SPF 

Christina Björkgren, PRO 

Kerstin Löfgren, PRO 

 

Tjänstemän: 
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§ 1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Sievert Balkeståhl hälsade alla välkomna till 

sammanträdet. 

 

§ 2 Anmälan av föregående protokoll 

Föregående protokoll från 2018-12-12 godkändes och lades till 

handlingarna.  

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Val av ordförande 

Sievert Balkeståhl valdes till ordförande för år 2019 

 

§ 5 Val av vice ordförande 

Mats Hellberg valdes till vice ordförande för år 2019 

 

§ 6 Rapporter från förvaltningen 

a. Karin Johansson informerar om en del av de aktiviteter som 

planeras inom äldreomsorgen under året: 

 Mat och måltider är ett prioriterat utvecklingsområde 

under året både inom särskilda boenden och 

hemtjänst. 

 Granskning ska göras av utförda hemtjänstinsatser 

kontra beställda för att säkerställa att de äldre får det 

som de beviljats och av god kvalitet. 

 Satsning kommer att göras på att utbilda 

vårdpersonalen i demenssjukdomar samt inrätta 

specifika demensteam med spetskompetens inom 

hemtjänsten. 

 Även biståndshandläggarna ska få utbildning i 

demens och en avsikt är att utse speciella 

demenshandläggare.  

 I verksamhetsplanen föreslås intagningsstopp på 

Rinkeby vård- och omsorgsboende från och med 1 

mars. Det är sedan länge bara tolv personer som bor 

där och efterfrågan på plats är liten. Lokalerna är 

slitna och yttermiljön har begränsningar på grund av 

byggnadsarbeten som pågår i området Förvaltningen 

avser att senare gå fram med ett ärende till nämnden 
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med förslag om att flytta verksamheten till andra 

lokaler. 

 Ett nytt vård- och omsorgsboende kommer att 

byggas i Rinkeby. 

 Ombyggnad planeras för fastigheterna på Kista Torg 

3-7 (servicehuset) och genomgång av lokalerna och 

dess användningsområden pågår. Den huskropp som 

inrymmer servicehuset kommer att stambytas och de 

boende evakueras till intilliggande hus.  

 

b. Statistikuppgifter avseende beslut och domar kommer att 

skickas  ut till rådet via mejl efter mötet. 

 

§ 5 Ärende till nästa sammanträde 

Sievert Balkeståhl gör en genomgång av utsändningslistan. Tyvärr 

hade de flesta av ledamöterna inte fått föredragningslistan och 

ärendena. 

Verksamhetsplanen för 2019 kommer att behandlas på 

nämndsammanträdet 31 januari. Sievert nämnde uppdraget att 

förvaltningen i samarbete med pensionärsföreningarna ska utöka 

öppettiderna på aktivitetscenter och sociala mötesplatser även till 

helger. I sammanhanget påpekade rådet att de fått kännedom om att 

det har varit ganska få besökare på aktivitetscentret sen det startade. 

Karin Johansson svarar att förvaltningen har på olika sätt försökt 

marknadsföra verksamheten men att det kan ta tid innan en ny 

verksamhet blir välkänd och etablerad. Rådet framför också  att det 

behövs bättre hänvisningsskyltar till aktivitetscentret, förvaltningen 

tar detta med sig för åtgärder.  

”Tryggt mottagande i hemmet”, förvaltningen söker medel för att 

upprätta ett särskilt team som ska ansvara för hjälpen och omsorgen 

hemma den första tiden efter utskrivning från sjukhus. Exakt hur det 

här ska utformas är ej klart än men teamet kommer att ingå i 

hemtjänsten. 

Kurser i digital teknik för äldre kommer att genomföras under året. 

Kurserna som Jonas Davidsson hållit är efterfrågade. 

 

Ordföranden nämnde revisionsrapporten om hedersrelaterat våld 

och rekommenderade läsning. 

 

Rådet reagerade över en uppdragslista över skrivelser från 

nämndens ledamöter från år 2017- 2018 som ska behandlas i 

marsnämnden. Ordföranden påpekade att det är märkligt att 

skrivelserna som kom in under en annan majoritet nu ska behandlas 

i nämnden. 
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§ 6 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. Storstädningen har skett men golvvård utfördes inte 

då det tydligen inte ingår i storstädning. Så behovet av golvvård 

kvarstår. Rådets sekreterare kollar upp detta och återkommer. 

Gången mot mötesplatsen sandas inte och är väldigt hal. Kontakt 

har tagits med Sisab om detta men utan åtgärd. 

  

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. Den går ut på att deltagarna 

går ut i naturen tillsammans med en kursledare som berättar och 

undervisar om olika fenomen man stöter på i naturen. För övrigt 

fungerar verksamheten i Husby bra.  

I Akalla  har den finska verksamheten flyttat ut. Nya aktiviteter 

planeras i de lokaler de lämnat. Gymmet i Akalla är väldigt populärt 

med ca 70-75 besökare per vecka. Sievert undrar om förvaltningen 

kan ordna så att en instruktör kan komma dit några timmar i veckan. 

Tydligen hänvisar läkarna på vårdcentralerna äldre personer som 

behöver träna att gå dit och till träningslokalen i Kista servicehus. 

Karin svarar att det inte ingår i förvaltningens uppdrag att driva ett 

gym med instruktör. Den träning som kommunen ansvarar för är 

rehabilitering för personer boende på särskilda boenden.  

 

§ 7 Övrigt 

Rådet tog upp det aktuella problemet med hala gångvägar, 

Sandningen är dålig, stor halkrisk på parkvägar och busshållplatser. 

 

Brita Thunberg visar upp en artikel som handlar om ett 

äldreboende, Norrgården i Sollentuna. Där fokuserar man på det 

friska och uppmuntrar de boende att testa nya saker. Boendet har 

flera djur som höns, hund och miniponny samt ett antal aktiviteter 

som trädgårdsskötsel och boxning m.m. Brita föreslår att rådet gör 

ett studiebesök där. Rådets sekreterare undersöker förslaget och 

återkommer. 

 

§ 9 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde äger rum 25 februari kl. 13-15.  

§ 10 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet. 

 


