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§1
Sammanträdets öppnande
Ordförande Sievert Balkestål hälsade alla välkomna till sammanträdet.
§2
Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Sivert Balkestål betonade önskemålet om att förvaltningen snarast ställer frågan till skolorna i stadsdelen om möjligheten för
pensionärer att äta lunch tillsammans med barnen i skolmatsalarna. Rådet ser gärna att detta kan komma igång till hösten 2015.
Gunilla Davidsson svarade att frågan kommer att ställas till
grundskolechef Mona Tolf.
§3
Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§4
Val av justerare och dag för justering.
Till justering av dagens protokoll utsågs Sievert Balkestål och
Yvonne Zettergren. Protokollet justeras elektroniskt och undertecknas vid nästa sammanträde den 19 augusti 2015.
§5
Studiebesök på Träffpunkten Lilla Alby i Sundbyberg.
Rådet var enigt om att studiebesöket varit positivt och att ett studiebesök på Sickla hälsocenter skulle kunna bokas under hösten.
§6
Rapporter
Rapporter från förvaltningen
Avtal är skrivet för ny lokal för den öppna mötesplatsen i Husby.
Äldreförvaltningen kommer att lämna förslag till KF om att avveckla hemtjänst genom anhöriganställningar av privata utförare.
Förslaget innebär att inga nya beslut om att hemtjänst genom
anhöriganställning kommer att godkännas från och med januari
2016. Redan beviljade insatser genom anhöriganställning kommer att fasas ut succesivt.
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Rådet frågar om hur de språksvårigheter som finns för en del
pensionärer ska lösas.
Förvaltningen svarar att då ett stort antal språk finns representerade bland medarbetare inom ÄO ger detta goda möjligheter att i
de flesta fall lösa eventuella språkliga svårigheter.
Äldreförvaltningen kommer även att lämna förslag till KF om att
införa ramtider för biståndsbeslut inom ÄO. Den äldre ges på så
vis ökad möjlighet att påverka när, hur och vilka insatser som ska
genomföras.
Fortsatta satsningar görs, och medel avsätts för enskilda satsningar för demensvård. Vård- och omsorgsboende ska kunna certifieras med kompetens inom demensområdet.
Gunilla Davidsson har varit på en konferens om möjligheterna att
använda teknik i äldreomsorgen. KTH har genomfört ett forskningsprojekt om hur äldre personer ställer sig till teknik. I vilka
situationer kan äldre tänka sig hjälp via teknik och i vilka situationer kan de inte tänka sig det stödet. Dokumentation från konferensen bifogas protokollet.
Statistikuppgifter och lediga platser inom äldreomsorgens boendeformer i Rinkeby-Kista.
Aktuell statistik delades ut vid mötet. Eventuella frågor ställs
eller vidarebefordras till beställarenheten.
Rådet ställde en fråga angående regler för korttidsboende.
Gunilla Davidsson svarade att ansökan om korttidsboende kommer ofta i samband med en sjukhusvistelse som rehabilitering
eller som avlastning för anhörig.
§8
Lokalfrågor för öppna mötesplatser.
Avtal med ny lokal för öppen mötesplats i Husby är klart.
Hossein pratar med iranska föreningen om överflytt material till
den nya lokalen.
Avtal om ny lokal i Akalla är ännu ej helt klart.
Verksamheten i Rinkeby fungerar tills vidare. Lokalen underhålls
då behov uppstår.
§10
Ärende till nästa nämndsammanträde
Ordföranden gick igenom föredragningslistan och lyfte två remissärenden som särskilt intressanta att följa.
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Strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden
Kompetens inom staden för att möta hedersvåld

§9
Aktuella frågor från rådet.
Sievert Balkestål rapporterade från möte med polisen/Seniorråd
inom Järva. Stöldskyddsmärkning genom så kallad DNAmärkning togs upp. DNA-märkning innebär att aktuellt föremål
märks med en unik vätska som penslas på föremålet. Varje unik
vätska finns registerad i en webbaserad sökbar databas. En uppsättning av materialet kostar 900 kronor och räcker till ca 300
märkningar.
Äldreborgarrådet Clara Lindblom besökte PRO:s medlemsmöte i
Husby den 27 maj. Äldreborgarrådet gav ett mycket positivt intryck och verkade både engagerad och intresserad av sitt område.
Kort sammanfattning av föreläsning om hjärnan och minnet.
Viktiga förutsättningar för minnet är sociala aktiviteter/relationer,
fysisk aktivitet och näringsriktig kost.
I ett samarbete mellan KI och SU erbjuds pensionärer mellan 65
och 75 att delta i ett forskningsprojekt. Projektet startar veckan
efter midsommar och pågår under sex veckor. Dock är det svårt
för många att delta under den sommarperioden då deltagandet
kräver daglig närvaro.
Rådet framförde oro över att s.k. EU-migranter kan komma att
tillåtas och beredas plats för camping på Järvafältet i anslutning
till de befintliga kolonilotterna.
Gunilla Davidsson informerade om och bekräftade att otillåtna
boplatser är ett problem i flera områden inom stadsdelen.
En föreläsningsserie på ABF-huset, Samhället och de äldre,
kommer under hösten 2015. Programmet bifogas protokollet.
§10
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 19 augusti kl. 10.00 på
stadsdelsförvaltningen. Förmöte från 9.30.
§11
Avslutning
Ordförande Sievert Balkestål tackade alla och avslutade mötet.

