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Den uppsagda pensionärslokalen på
Sibeliusgången i Akalla
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S) och Veronica
Stiernborg m.fl (V)
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Skrivelse inkom till förvaltningen 2021-03-04 av Elvir Kazinic m.fl.
(S) och Veronica Stiernborg m.fl (V). I skrivelsen ställs frågan:
Hur kan stadsdelsförvaltningen bistå till att skapa en godtagbar
ersättning för den nedlagda verksamheten på Sibeliusgången i
Akalla?
För fortsatta aktiviteter i området Husby-Akalla hänvisas till öppna
mötesplatser som ligger centralt belägen i Husby. Att förvaltningen
tillhandahåller och bekostar särskilda lokaler för öppen verksamhet
för äldre som bedrivs av pensionärsorganisationer så som i Husby
och Rinkeby, är unikt för Rinkeby-Kista. Under 2021 kommer det i
Rinkeby-Kista att finnas totalt tre mötesplatser för seniorer förlagda
till Husby, Rinkeby och Kista vilka finansieras av förvaltningen. I
Husby och Rinkeby drivs dessa av pensionärsorganisationer, även
förvaltningen anordnar aktiviteter för äldre i lokalerna. I Kista drivs
aktivitetscenter av förvaltningen och föreningar välkomnas att ha
aktiviteter för äldre i lokalerna.
Bakgrund
Skrivelse inkom till förvaltningen 2021-03-04 av Elvir Kazinic m.fl.
(S) och Veronica Stiernborg m.fl (V). I skrivelsen ställs frågan:
Hur kan stadsdelsförvaltningen bistå till att skapa en godtagbar
ersättning för den nedlagda verksamheten på Sibeliusgången i
Akalla? Skrivelsen bifogas.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Växel 08-508 01 000
rinkeby-kista@stockholm.se

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen äldre, funktionsnedsättning
och socialpsykiatri.
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Ärendet
Den lokal som funnits i Akalla och upplåtits till
pensionärsorganisationer för att bedriva en öppen mötesplats, har
avvecklats i mars 2021 i samband med försäljning av fastigheten.
Verksamheten stängde i mars 2020 utifrån folkhälsomyndighetens
rekommendationer, i samband med Coronapandemins utbrott.
För fortsatta aktiviteter i området Husby-Akalla hänvisas till öppna
mötesplatser som ligger centralt belägen i Husby. I lokalen finns
goda möjligheter att genomföra även de öppna aktiviteter som
tidigare bedrivits i Akalla. Att förvaltningen tillhandahåller och
bekostar särskilda lokaler för öppen verksamhet för äldre som
bedrivs av pensionärsorganisationer så som i Husby och Rinkeby, är
unikt för Rinkeby-Kista. Under 2021 finns det i stadsdelsområdet
tre mötesplatser för seniorer förlagda till Husby, Rinkeby och Kista
vilka finansieras av förvaltningen. Förvaltningen kommer som
tidigare, att tillhandahålla lokaler, lokalvård samt kostnader
relaterade till detta t.ex. el, larm och försäkring, för öppna
mötesplatser i Rinkeby och Husby. De pensionärsorganisationer
som driver verksamheterna erhåller verksamhetsbidrag för att
genomföra öppna aktiviteter för äldre. Även förvaltningen kommer
att genomföra olika aktiviteter och evenemang för äldre i lokalerna.
Både i Husby och i Rinkeby är öppna mötesplatser belägna i
rymliga lokaler med inhägnade gårdar som kan användas för
utomhusaktiviteter. Föreningar välkomnas även att ha aktiviteter för
äldre i Kista aktivitetscenter. Förutom detta har
pensionärsorganisationer möjlighet att vissa tider låna andra
förvaltningslokaler för att genomföra aktiviteter.
Verksamheten på de öppna mötesplatserna i de lokaler
förvaltningen upplåter, ska vända sig till alla äldre inom
stadsdelsområdet oavsett tillhörighet till organisation eller förening,
etnisk bakgrund eller trosbekännelse. Ett av syftena är förutom att
minska social isolering även motverka segregation bland de äldre i
stadsdelsområdet. Mötesplatserna i Husby och Rinkeby är ett
komplement till förvaltningens aktivitetscenter i Kista. De öppna
mötesplatserna ska ha anknytning till nämndens ansvarsområde och
drivas i samverkan med förvaltningen. Föreningar i
stadsdelsområdet är välkomna att inkomma med förslag till
förvaltningen gällande önskemål om aktiviteter för målgruppen.
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Förvaltningen anser sammanfattningsvis att behovet är väl
tillgodosett för stadsdelens pensionärsorganisationer med
möjligheter att träffas och genomföra aktiviteter genom de lokaler
förvaltningen tillhandahåller i Rinkeby, Husby och Kista.
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Synpunkter och förslag
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Jämställdhetsanalys
Aktiviteter anordnade av öppna mötesplatser välkomnar både
kvinnor och män. Inga större könsskillnader har identifierats i
deltagandet vid anordnade aktiviteter under 2020. Föreningarna har
dock en övervägande andel kvinnliga medlemmar. Såväl öppna
mötesplatser Husby, Rinkeby samt Kista aktivitetscenter, har
uppmanats av förvaltningen att beakta behovet av en bredd i utbudet
av aktiviteter för att undvika eventuell snedfördelning mellan
könen. I verksamheterna finns dock även grupper av kvinnor
respektive grupper av män, som vill träffas på detta sätt utifrån
gemensamma intressen.
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Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Växel 08-508 01 000
rinkeby-kista@stockholm.se

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör
Ingrid Brännström, avdelningschef

Datum
2021-03-25
2021-03-24

