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§ 1 Sammanträdets öppnande
Alla hälsades välkomna till sammanträdet.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll, från 2018-12-12, godkändes och lades till
handlingarna
§ 4 Val av justerare och dag för justering
Till justerare utsågs Pia Olsson och Abraam Lazaridis. Protokollet
justeras elektroniskt och undertecknas vid nästa sammanträde den
28 februari.
§ 5 Val av ordförande
Pia Olsson valdes till ordförande för rådet.
§ 6 Val av vice ordförande
Abraam Lazaridis valdes till vice ordförande för rådet.
§ 6 Förvaltningsinformation
Karin Johansson informerar:
Några gruppbostäder i stadsdelsområdet uppfyller inte dagens krav
på boendestandard och behöver ersättas och nya bostäder behöver
byggas. Ett antal nya bostäder med särskild service är planerade och
beräknas stå färdiga i början av 2020-talet.
En boendeplanering som sträcker sig fram till år 2023 för bostäder
med särskild service håller på och utarbetas gemensamt inom
Västerort. Den kommer sen att ingå som en del i en boendeplan för
hela Stockholms stad.
Förvaltningen kommer att flytta den dagliga verksamhet som
bedrivs på Langelandsgatan och Ringstedtsgatan till andra lokaler i
Rinkeby.
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Brukarundersökningen för år 2018 visar på goda resultat inom de
flesta områden inom omsorg om funktionsnedsatta och
socialpsykiatri. Ett problem är att svarsfrekvensen behöver bli
högre.
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Aktivitetscentret för personer 65 år och äldre kommer att anpassa en
del aktiviteter så att de riktas mot äldre med psykisk ohälsa.
§ 7 Ärenden till stadsdelsnämnden
Rådet hade tyvärr inte fått tillgång till föredragningslista och
ärenden till nästa nämndsammanträde.
§ 8 Information och dialog
Rådet fick besök av Mats Grönvik t.f. enhetschef för lokal och
parkenheten som 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”. Den
snöröjning på park och gångvägar som utförs av förvaltningens
entreprenörer har fungerat bra.
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.
Renoveringen av Husby Gårds lekplats har försenats men arbetet
planeras påbörja i september.
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Det finns sju plaskdammar i stadsdelsområdet, tre av dessa ska
renoveras.
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Ett dialogarbete pågår i Husby om utförandet av en kulturstig som
ska sträcka sig inom området fram till Gläntan i Kista. I det
projektarbetet kommer rådet att få tillfälle att yttra sig.
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. Polisens visar sig
oftare nu än tidigare i området som ett led i trygghetsskapande
åtgärder.
En del papperskorgar i området har tagits bort som en följd av att
personer kastar sina hushållssopor i dessa. Några nya
solcellspapperskorgar ska införskaffas.
§ 9 Övriga frågor
Inget speciellt togs upp. Abraam påpekade att dialog med rådets
sekreterare i Spånga-Tensta är viktigt för samverkan mellan råden.
Även gemensamma möten bör ske under året.
§ 10 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir torsdag den 28 februari 14:30-16:30. Rådet
besöks då av Pia Enhage, stadens funktionshindersombudsman.
§ 11 Sammanträdet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
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