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§1
Sammanträdets öppnande
Ordförande Sievert Balkeståhl hälsade alla välkomna till sammanträdet.
§2
Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§3
Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§4
Val av justerare och dag för justering.
Till justering av dagens protokoll utsågs Sievert Balkeståhl och
Irene Lindström. Protokollet justeras elektroniskt och undertecknas vid nästa sammanträde den 9/12 2015
§5
Rapporter
Rapporter från förvaltningen
Omflyttningen av de boende i Rinkeby vård- och omsorgsboende fortsätter. 22 personer bor f.n. där. Flera av
de boende har haft svårt att göra aktiva val av nytt boende, däremot har det framkommit önskemål om att man
vill flytta tillsammans som grupp. Ett äldreboende i Axelsberg kan ta emot 14 boende och åtta platser kommer
att finnas i huskroppen bredvid det nuvarande äldreboendet i Rinkeby. Lokalen har tidigare nyttjats som äldreboende.
Förvaltningen har haft besök av stadsrevisionen. De har
granskat om uppföljningen av Kommunfullmäktiges mål
” Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet” sker på ett ändamålsenligt sätt
både vad gäller utförare av äldreomsorg och på individnivå. När deras rapport är klar kommer Gunilla att informerar rådet om revisorernas synpunkter.
I den nya budgeten finns ett uppdrag att utforma kulturaktiviteter speciellt för äldre. Förvaltningens kultursekreterare Ulrika Nilsfors som tidigare enbart arbetat med kul-
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turutbud för barn och ungdomar får uppdrag att titta över
detta. Gunilla önskar att pensionärsrådet funderar över
vilken inriktning kulturaktiviteter för äldre ska ha och
vilka som har störst behov av dessa och hur dessa ska
nås. Ulrika kommer att bjudas in till ett senare sammanträde för att diskutera frågan med rådet.
Mats framför att det är viktigt att prioritera de grupper av
äldre som i nuläget inte nås av olika kulturaktiviteter.
Irene föreslår att förvaltningen tar del av det arbete som
gjorts i Umeå där man satsat mycket på att genom samverkan med olika aktörer bl.a. föreningar skapa en mångfald att aktiviteter för äldre. Man har definierat kulturbegreppet brett och kan innefatta allt från ishockey till
opera.
Sievert påpekar att det är viktigt att hitta kanaler för att nå
ut till alla i målgruppen och undrar om det är möjligt att
göra utskick till alla 65 år och äldre inom stadsdelsområdet och informera om vilka aktiviteter som finns att tillgå.
Gunilla svarar att detta är fullt möjligt. Sievert påpekar
också att aktiviteter som spänner över olika etniska kulturer behövs.
Rådet vill också framföra att det är väsentligt att även
personer som är beroende av olika gånghjälpmedel som
rollatorer och rullstolar erbjuds möjlighet att kunna delta i
aktiviteter som t.ex. utflykter. Många kan behöva praktisk
hjälp att ta sig till olika aktiviteter. Ibland behövs även ett
visst motivationsarbete för att förmå äldre som avstår från
aktiviteter av olika anledningar att våga delta.
Gunilla uppmanade rådet att göra en översiktlig planering
för nästa år för och fundera på vilka personer man önskar
bjuda in på sammanträdena och vilka studiebesök man
vill göra.
Rådet enas om att man önskar göra ett studiebesök i Norrtälje för att titta på den kommunaliserade hemsjukvården
som bedrivs där. Irene berättar att det också finns en koloniverksamhet där för äldre som kan vara intressant att
titta på vid ett besök i Norrtälje.
Presidiet ska bjudas in till sammanträdet i mars och stadsdelsdirektören Patrik Derk till februarisammanträdet.
Irene föreslår att en lämplig person bjuds in som kan redovisa läget i Stockholm för personer över 65 år när det
gäller hälsa, boende, ekonomi m.m. Detta med anledning
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av redovisningen Skillnadernas Stockholm där äldre personer knappt omnämns.
På sammanträdet i januari 2016 kommer rådet att diskutera sitt uppdrag och arbetsformer m.m.
Nästa års sammanträden bokades in i kalendern.
Se nedan.
a. Statistikuppgifter och lediga platser inom äldreomsorgens
boendeformer i Rinkeby-Kista.
Ingen statistik fanns tillgänglig.
§7
Ärenden till nästa nämndsammanträde, reflektioner
-

Utevistelse för äldre. En redovisning från äldreförvaltningen som följt upp äldres rättighet till daglig utevistelse.
Sievert saknar uppgift i denna om hur många äldre som
erbjuds utevistelse och hur många som verkligen kommer
ut. Det vore även av intresse att få veta vilka som tackar
nej och orsak till det.

§8
Lokalfrågor för öppna mötesplatser
Lokalen i Akalla saknar kök och används därför inte. Micasa har
inte har gett besked om ett kök kommer att byggas eller inte och i
så fall när. Gymmet som har flyttat till den kurdiska föreningens
lokaler i Akalla har börjat användas. Dusch och toalett i anslutning till gymmet behöver tillkomma. Ansökan om anslag från
olika fonder, stadsdelsförvaltningen och äldreförvaltningen ska
göras.
Lokalen i Husby är i princip färdig och fungerar bra.
I lokalen i Rinkeby har man problem med att hjälp behövs att få
loss en fastkedjad dator på kontoret för att kunna reda ut sladdar.
Hossein som arbetar på uppdrag av arbetsförmedlingen på mötesplatsen Rinkeby väntar på en operation, oklart hur det blir efter
det. Mötesplatsen i Husby har anmält till Hossein Ahmadian att
även de är intresserade att få en person med lönebidrag som kan
hjälpa till på mötesplatsen där. Inget har hörts om detta ännu.
§9
Övriga frågor
Yvonne undrar om förvaltningen har någon dietist. Gunilla svarar
att f.n. finns ingen men med stor sannolikhet kommer en sådan
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att anställas under året som ska delas av flera förvaltningar i
västerort.
Tisdag 24 november kl. 15.00 får råden en genomgång av nästa
års budget. Lokal Järvasalen i förvaltningshuset.

§10
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 9 december 2015 kl.
10:00. Förmöte från 9:30.
§11
Avslutning
Ordförande Sievert Balkeståhl tackade alla och avslutade mötet.

Inplanerade sammanträden för pensionärsrådet 2016.
Onsdag 20 januari.
Onsdag 17 februari.
Onsdag 16 mars.
Onsdag 20 april.
Onsdag 17 augusti.
Onsdag 14 september.
Onsdag 19 oktober.
Onsdag 16 november.
Studiebesök i Norrtälje heldag i maj. Återkommer med exakt
datum. (Förslag 9 eller 23 maj alternativt 2 juni)
Konferens heldag onsdag 7 december.

