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Protokoll 2020-06-10 
Stadsdelsnämndens pensionärsråd  
 

Närvarande ledamöter; 

Sievert Balkeståhl, ordförande, PRO 

Mats Hellberg, vice ordf, SPF 

Roland Eliasson, SKPF 

Karin Baad, PRO 

Cecilia Gjerdrum, SPF, ersättare 

 

Frånvarande; 

Yvonne Zettergren, SPF 

Britta Thunberg, SPF, ersättare 

Christina Björkgren, PRO, ersättare 

Kerstin Friman-Löfgren, PRO, ersättare 

Anja Heinonen, PRO 

 

Närvarande tjänstemän: 

Linda Lantz, sekreterare 

 

Gäster: 

Birgitta Hedlund-Kenttä, anhörigkonsulent Rinkeby-Kista sdf 

 

 

___________________________________ 

Sievert Balkeståhl, ordförande 

 

 

___________________________________ 

Mats Hellberg, vice ordförande 

 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande  

Sivert Balkeståhl hälsade alla välkomna till sammanträdet som 

genomförs digitalt via skype. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes  

§ 3 Anmälan av föregående protokoll 2020-05-20 

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2020-05-20 lades till 

handlingarna. Pensionärsrådets möte i maj hölls via skype. 

Protokollet har skickats till samtliga ledamöter. 
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§ 4 Rapport från förvaltningen 

 Information av förvaltningens anhörigkonsulent  

Birgitta Hedlund-Kenttä. 

Sommaraktiviteterna har nu kommit igång. Bland annat har 

Dramaten gjort en uppskattad föreställning på innergården 

vid Kista servicehus och vård- och omsorgsboende. 

Programmet som tagits fram för sommaren sprids nu bland 

annat via pensionärsorganisationer, till hemtjänstens kunder 

och boende i Kista servicehus. Var annan vecka planeras 

aktiviteter att hållas i Rinkeby respektive Husby. 

Aktiviteterna kommer att genomföras juni-augusti och 

utifrån aktuella smittskyddsregler och rekommendationer 

ifrån folkhälsomyndigheten.  

 

 Information av Linda Lantz, utredare. 

Den dagsaktuella smittskyddssituationen i förvaltningens 

verksamheter beskrivs vara under kontroll. Ingen 

smittspridning inom någon av verksamheterna de senaste 

veckorna. Personalsituationen är stabil, skyddsutrustning 

finns. Medarbetarna kommer att kunna ha sin 

sommarsemester. 

 

Särskilda korttidsplatser finns för personer med covid-19 

vid behov av korttidsvistelse finns men det har endast varit 

ett fåtal personer ifrån stadsdelen som behövt denna insats. 

Förstärkningsteamet i samarbete med Spånga-Tensta 

stadsdelsförvaltning har haft som flest fem ärenden ifrån 

Rinkeby-Kista. Teamet utför hemtjänstinsatser för de 

personer med kommunal hemtjänst som misstänks eller har 

konstaterats ha covid-19. Den kommunala hemtjänsten har 

därmed en lugn situation. Kista vård- och omsorgsboende 

ser en låg inflyttning vilket kan relateras till Corona 

pandemin. Kista servicehus ses som den verksamhet med 

störst osäkerhet ur smittskyddssynpunkt då ett antal av de 

boende rör sig ute i samhället och därmed riskerar att ta med 

sig smitta in i huset. Beställarenheten ser fortsatt att de 

inskrivna på sjukhus utifrån covid-19 vanligtvis har långa 

inneliggande vårdtider och behov av stödinsatser vid 

utskrivning ifrån sjukhus.  

 

Arbetet med T2 drar nu igång i förvaltningen. 
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Fråga från rådet gällande försäljning av husen på 

Sibeliusgången. Ingen information i ärendet finns att delge 

från förvaltningen. 

 

 Statistikuppgifter beslut och domar 

Bifogas protokollet 

 

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde  

Sievert Balkeståhl gick igenom utsändningslistan och ärenden inför 

stadsdelsnämndens sammanträde 2020-06-16.  

 

 Punkt 17. Gällande stadsdelsnämndens möten. Rådet anser 

att nämndens möten bör livesändas digitalt för att 

medborgarna ska kunna ta del av mötet via nätet. Detta som 

en del av demokratin, nu uppmärksammat utifrån rådande 

smittskyddsrekommendationer men även annars då det kan 

finnas andra orsaker till att boende i stadsdelsområdet inte 

har möjlighet att fysiskt närvara vid dessa möten. 

 Punkt 19. Remiss av Betänkande om utredning av 

välfärdsteknik i äldreomsorgen – Framtidens teknik i 

omsorgens tjänst (SOU 2020:14). Rådet anser att detta är en 

väl genomarbetat SOU. Som tar upp viktiga delar av 

problematiken gällande dagens tekniska utveckling. I detta 

arbete är det viktigt att betänka och bemöta de enskilda 

människornas oro för tekniken som sådan. 

 Punkt 21. Rådet ser det som mycket positivt att 

förvaltningen har deltagare i årets kvalitetsutmärkelse. 

§ 6 Lokalfrågor för öppna mötesplatser 

Verksamheterna är stängda. Förvaltningen genomför dock en 

aktivitet/vecka för äldre i Husby respektive Rinkeby öppna 

mötesplatser.  

 

Micasa har bytt låset ut till innergården för öppna mötesplatser i 

Akalla och man har inte fått någon ny nyckel. 

§ 7 Övriga frågor 

Ledamöternas arvoden har inte betalats ut. 

Vid kontroll ser sekreteraren att februarimötets arvode betalats ut i 

samband med lönekörning mars. I mars hölls inget möte. Arvode 

för april betalas ut i lönekörning juni. Arvode för maj och juni 

betalas ut i lönekörning juli. 
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§ 8 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde för pensionärsrådet äger rum onsdagen den  

19 augusti kl. 13.00 -15.00. Ett förslag är att hålla detta möte hos 

öppna mötesplatser Rinkeby som har en rymlig lokal där det skulle 

vara möjligt att hålla avstånd. 

§ 9 Avslutning 

Ordförande Sievert Balkeståhl avslutade mötet och önskade alla en 

trevlig sommar. 

 

 

 

Bilagor 

1. Statistikuppgifter beslut och domar 

2. Seniorsommar i Rinkeby-Kista 2020 

3. Program seniorsommar juni 

4. Program seniorsommar juli 

5. Program seniorsommar augusti 

 


