Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Råd för funktionshinderfrågor
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Protokoll från sammanträde med
Rinkeby-Kista råd för funktionshinderfrågor den 12 november
2015.
Närvarande:
Ledamöter
Karin Lansky, ordförande, HSO/FUB
Pia Olsson, vice ordförande, HSO/RSMH
Nan Berntsson, DHR
Avraam Lazaridis, HSO/R
Göran Gustafsson, SRF
Sven Hallberg, HSO/ÅSS
Tjänstemän:
Ulrika Axelsson, verksamhetsområdeschef
Gunnar Hörnfeldt, avdelningschef för lokal och IT
Anna Lundin, enhetschef utförarenheten i egen regi,
inom socialpsykiatri.

Sekreterare

Ellinor Forssmed-Östh
Datum för justering:
Justeras:

Karin Lansky, ordförande

Pia Olsson, vice ordförande
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§1
Sammanträdets öppnande
Ordförande Karin Lansky, hälsade alla välkomna och
öppnade dagens sammanträde.
§2
Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3
Anmälan av föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 15 oktober 2015,
justerades vid dagens sammanträde.
§4
Fastställa tid för justering av protokoll
Rådet utsåg ordförande Karin Lansky och vice ordförande Pia Olsson till att justera dagens protokoll, vid
sammanträdet den 10 december 2015.
§5
Information/dialog med förvaltningens lokalavdelning. Avdelningschef för lokal och IT, Gunnar
Hörnfeldt.
Gunnar informerade om den senaste trygghetsvandringen som genomfördes i Rinkeby 2015-11-03. Protokollet från denna vandring är tidigare utskickat till
samtliga ledamöter i rådet. Det kunde konstateras att
miljön i området har förbättrats betydligt. Tidigare
hade man ca 100 anmärkningar och nu har det kommit ned till ca 30. Omfattande markarbeten har genomförts på de vägar som leder genom norra stadsparken, vilket lett till att det har blivit mycket bättre.
På tillgänglighetsvandringen som genomfördes i
Akalla, den 27 oktober, deltog tre ledamöter i rådet
tillsammans med Gunnar Hörnfeldt och Roger Örneholm från lokalavdelningen. Utifrån vad som framkom på vandringen har Gunnar varit i kontakt med en
arkeolog från stadsmuseet. Området mellan Akalla
norra torg och Akalla By har mycket fornlämningar
som har ett historiskt värde. Arkeologen kan komma
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ut till området för att avgöra vilka förändringar och
förbättringar vi kan/får göra för att öppna upp området. Den 30 november sker nästa tillgänglighetsvandring i Husby. Vi träffas på Husby torg, vid ICA ,
klockan 14:00. Meddela Ellinor, 076 1201449, om ni
inte har möjlighet att delta i vandringen. Ni kan också
nå Gunnar Hörnfeldt på telefonnummer 076 120
1524.
§6
Förvaltningsinformation
Verksamhetsområdeschef Ulrika Axelsson.
Förslag på dagar och tider för rådets sammanträden
2016 delades ut. Föreslagna tider fastslogs (bilaga).
Årets sista sammanträde flyttas fram en vecka till den
10 december, klockan 15:00 – 16:30.
Arbetet med verksamhetsplan (VP) 2016 pågår och
snart inleds även arbetet med verksamhetsberättelsen
(VB) 2015.
Den 24 november, klockan 15:00 sker en dragning av
VP 2016, gemensamt med pensionärsrådet.
Förvaltningen bjuder in rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet till en gemensam jullunch på
Sjöpaviljongen i Alvik, den 17 december, klockan
11:30. En separat inbjudan kommer snarast att skickas ut.
En uppföljning och utvärdering av mötet med nämnden den 29 oktober genomfördes. Rådet framförde att
de önskar egen tid vid nästa tillfälle med nämnden.
De vill inte att det blir ett gemensamt möte med pensionärsrådet. De framförde vikten av att få fokus på de
frågor som är specifika för detta råd. Ulrika framför
rådets önskemål till nämnden.
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§7
Ärenden till nämnden-SDN 2015-11-26
Inget att rapportera.
§8
Information och dialog med utföraren inom
Akalla gruppboende.
Enhetschef Anna Lundin.
Rådet önskade en redovisning av hur beviljade PRIOmedel använts i verksamheten och Anna Lundin, enhetschef för utförarverksamheten inom socialpsykiatrin i egen regi, kom till rådet för att svara på frågan.
PRIO-medlen har främst använts inom gruppboendet,
men en viss del har även gått till Sesam, träffverksamheten i Rinkeby. Enheten har tagit in en arbetsterapeut, ca tio timmar/vecka, som främst arbetar med
att motivera brukarna att delta i olika aktiviteter,
såsom gymnastik, rörelse och hälsa, promenader i
närområdet, frågesport, utflykter, osv. Anna menar att
det varit lyckat ur flera aspekter att det kommit in en
ny person, med nya ögon, för att bryta gamla vanor
och mönster. Fyra brukare har under året börjat på
arbetscentrum.
Enheten har köpt in en studiecirkel i musik och planer finns att köpa in flera studiecirklar. Annat som
köpts in för pengarna är ett Bingo-spel och andra typer av sällskapsspel, DVD-spelare och en dator. Två
massagestolar, en till Sesam och en till gruppboendet,
leasas. Luftrenare har köpts in till gruppboendet för
att få ett bättre inomhusklimat. En del av medlen har
även gått till att göra mindre utflykter till Skansen
osv.
Anna avslutade sitt besök i rådet med att informera
om vad som hänt inom boendet under åren som gått
och hur det har utvecklats, sakta men säkert, i en positiv riktning.
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§9
Information och rapporter från rådets ledamöter.
Pia informerade om en Hälsomässa i Älvsjö, den 2729 november. RSMH kommer att närvara och föreläsa om psykisk ohälsa.
§ 10
Övriga frågor
En remiss och en planbeskrivning hade skickats ut till
ledamöterna i rådet med mycket kort varsel, som de
ombads ta del av innan dagens sammanträde. Remissen ”Plan för säkra och trygga skolvägar” och ”planbeskrivning av ”Tvärbana Norr Kistagrenen. Rådet
framförde att det är viktigt att belysa funktionshinderaspekterna i båda dokumenten.
§ 11
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde i rådet sker den 10 december,
klockan 15:00 – 16:30.
§ 12
Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla och avslutade därefter sammanträdet.

_______________

