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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
Mats Hellberg. Protokollet justeras elektroniskt och undertecknas
vid nästa sammanträde den 15/11 2017.
§5
Besök av Kerstin Aggefors (S) från stadsdelsnämnden.
Benjamin Dousa (M) var också inbjuden men uteblev.
Rådet frågar Kerstin vad nämnden har för förväntningar på pensionärsrådet. Kerstin svarar att rådet är en länk till nämnden för
frågor och synpunkter från medborgare i området. Ett problem är
att ledamöterna i rådet alla har svensk bakgrund trots den höga
andelen äldre med invandrarbakgrund i området. Det finns flera
aktiva föreningar för äldre invandrare i området som skulle kunna
ha representant i rådet. Som det är nu nomineras ledamöterna
endast av av PRO och SPF. Det finns möjlighet att representant
från annan förening adjungeras till rådet men problemet är delvis
att de inte kan bli fullvärdiga ledamöter och inte heller kan erhålla arvode enligt de bestämmelser som finns.
Yvonne som har kontakter med det grekiska Kapit säger att hon
kan höra sig för om någon av dem skulle vara intresserade att
delta i rådet under dessa premisser.
Övrig diskussion med Kerstin handlade huvudsakligen om trygghetsfrågor. Kerstin framhåller vikten av att inte underblåsa oro
och rädsla för att vistas ute i stadsdelsområde. Hennes upplevelse
är att det är fler poliser som syns ute i området än för några år sedan. Yvonne tar upp problemet med gatuförsäljare i Rinkeby med
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medföljande nedskräpning. Polisen röjer ibland men gatuförsäljarna är snabbt på plats igen. Kerstin svarar att detta är en fråga
för fastighetsägarna och polisen, stadsdelsnämnden kan inte göra
mycket åt det.
§6
Rapporter
a. Rapporter från förvaltningen
Rådet har tidigare ställt en fråga om vad hänt med den kartläggning av de öppna mötesplatserna som påbörjades i början av året.
Gunilla svarar att förvaltningen inte är klar med arbetet än. Bl.a.
ser man över bidragsgivningen till de olika föreningarna. Verner
Stadthagen från kansliavdelningen arbetar med frågan och en
samlad rapport ska upprättas.
Gunilla informerar om att hon kommer att sluta sin tjänst i förvaltningen för att bli avdelningschef för förskolan i HägerstenLiljeholmen f.r.om 1 november.
Aila informerar om att hon kommer att vara tillförordnad avdelningschef för äldreomsorgen året ut. Rekrytering av ny chef pågår. Ulla Thorslund är ny stadsdelsdirektör och hon har påbörjat
en översyn av förvaltningens organisation.
Budgetarbetet för år 2018 har påbörjats. Råden kommer att få information om budgeten den 22 november. Separat kallelse kommer att utgå.

b. Statistikuppgifter beslut och domar
Statistikuppgifter har lämnats ut till rådet före sammanträdet.
§7
Ärenden till nästa nämndsammanträde samt inkomna remisser och motioner
Sievert gick igenom några av de ärenden som tas upp på nästa
nämndsammanträde. Inget speciellt diskuterades.
I sammanhanget kom frågan upp från några ledamöter om det är
nödvändigt att rådet får alla ärenden till nästkommande nämnd
utskickade i pappersform. Det är mycket papper och mycket är
sådant som inte berör pensionärsrådet. De flesta ledamöterna
ville dock fortfarande få utskicken i pappersform med motivering
att det är bra för rådet att hålla sig uppdaterade om vilka frågor
som kommer upp i nämnden oavsett om det rör äldre eller inte.
Ett alternativ är att ärenden skickas elektronisk. Rådets sekreterare tar upp frågan med nämndsekreteraren om det är möjligt att

Protokoll
Sida 4 (4)

de som vill får utskicken i pappersform och de övriga får det tillsänt elektroniskt.
Rådet har tagit del av Liberalernas motion om ett stadsövergripande handlingsprogram för minskad rekrytering till brottslighet.
Rådet tycker att det är en god tanke men att förslaget om rekrytering av 5000 fler poliser är orealistisk och verklighetsfrämmande.
§8
Lokalfrågor för öppna mötesplatser
Kerstin Illervik tog åter upp problemet med att PRO Kista inte
har någon egentlig lokal för möten och aktiviteter. En tanke är att
beskriva behovet i ett separat brev och inte som en del av protokollet.
Yvonne undrar om det är OK att låsa båda grindarna vid den
öppna mötesplatsen när verksamheten stänger för att slippa att
folk går in där och lämpar av prylar. Gunilla säger att det finns
nog inga hinder men att det egentligen är en fråga för fastighetsägaren.
I Akalla har 55 personer köpt terminskort på 100 kr till gymmet.
Den finska gruppen vill använda ett av rummen för qigong.
Biljetter till årets julbordsresa med Vikingline har börjat säljas.
Det är stor efterfrågan.
§9
Övriga frågor
Foldern med information om pensionärsrådet är upptryckt i några
100 ex. av vaktmästeriet. Delades ut till ledamöterna för distribution till mötesplatserna.
Båda råden ska den 26/10 kl. 16.00 träffa stadsdelsnämnden och
få ställa frågor. Några enstaka frågor har inkommit och lämnats
till nämndsekreteraren. Plats: Husby träff.
§10
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 15 november kl.
10:00 i förvaltningshuset.
§12
Avslutning
Ordförande Sievert Balkeståhl tackade alla och avslutade mötet.

