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Protokoll 2020-08-19 
Stadsdelsnämndens pensionärsråd  
 

Närvarande ledamöter; 

Sievert Balkeståhl, ordförande, PRO 

Mats Hellberg, vice ordf, SPF 

Roland Eliasson, SKPF 

Karin Baad, PRO 

Anja Heinonen, PRO 

Yvonne Zettergren, SPF 

Britta Thunberg, SPF, ersättare 

Kerstin Friman-Löfgren, PRO, ersättare 

Cecilia Gjerdrum, SPF, ersättare 

 

Frånvarande; 

Christina Björkgren, PRO, ersättare 

 

Närvarande tjänstemän: 

Ingrid Brännström, avdelningschef 

Linda Lantz, sekreterare 

 

Gäster: 

Marita Johansson, MAS Rinkeby-Kista 

  

 

 

___________________________________ 

Sievert Balkeståhl, ordförande 

 

 

___________________________________ 

Mats Hellberg, vice ordförande 

 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande  

Sivert Balkeståhl hälsade alla välkomna till sammanträdet som 

genomförs både fysiskt och digitalt via skype. Ledamöterna har haft 

en fin sommar. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes  
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§ 3 Anmälan av föregående protokoll  

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2020-06-10 lades till 

handlingarna. Pensionärsrådets möte i juni hölls via skype. 

Protokollet har skickats till samtliga ledamöter. 

 

§ 4 Rapport från förvaltningen 

 Information och dialog MAS, Marita Johansson. 

Rådets ledamöter uttrycker att isoleringen ifrån särskilt 

familjen varit det jobbigaste. Man upplever också det som 

besvärande och jobbigt att andra inte respekterar och håller 

avstånd i t.ex. butiker. En svårighet med att ta antikroppstest 

är att bankid krävs vilket inte alla äldre har. Vårdcentralen 

ska vara behjälplig men detta fungerar inte. Marita 

uppmanar till att ta ändå kontakt med vårdcentralen då de är 

den instans som ska kunna hjälpa till. 

 

Viss immunitet finns nu i Stockholmsområdet. Idag sprids 

covid-19 främst i åldersgruppen 20-29 år. Marita uppmanar 

till att ”hålla i och hålla ut” fortsatt är det som gäller. Marita 

avråder ifrån träning inomhus och uppmuntrar till träning 

och rörelse utomhus så länge vädret tillåter. Synpunkter 

framförs att stadens utegym kan vara svåra att använda då 

redskapen ofta är för tunga för äldre personer. Synpunkten 

vidarebefordras till avdelningen Stadsutveckling och 

medborgarservice. 

 

 Information av Ingrid Brännström avdelningschef. 

För Kista servicehus har planering för förestående 

evakuering inletts. Evakueringen omfattar samtliga lokaler i 

fastigheten Kista torg 5. Information till de boende har 

skickats ut. Informationsmöten kommer att hållas för de 

boende och anhöriga. Vid flytten ombesörjs detta av 

flyttfirma och förvaltningen. Hyresgästen behöver inte 

närvara under flytten om denne inte vill. 

 

Vissa av aktivitetscenters aktiviteter t.ex. solrum och 

biograf kommer att hållas stängt under tiden för evakuering 

då dessa lokaler inte kommer att kunna ersättas i de 

tillfälliga lokalerna. Eventuellt kommer vissa aktiviteter 

som vanligtvis sker på Aktivitetscenter att kunna 

genomföras hos öppna mötesplatser istället. 

 

Idag finns ingen Covid-19 inom avdelningen Äldre, 

funktionsnedsättning och socialpsykiatri, varken bland 

boende/brukare eller bland medarbetare. Hygienombud 
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utbildades under våren och har fungerat som ett stöd i 

verksamheterna inom hela avdelningen. Detta har fungerat 

bra och kommer att fortsätta året ut. Förvaltningen har 

uppmärksammats av andra aktörer t.ex. CARPE och IVO 

för att snabbt ha hanterat smittan, satt in samlade åtgärder 

och stoppat smittan i verksamheterna.  

 

Servicehuset är fortsatt särskilt utsatt pg av svårigheten med 

att de flesta boende är självständiga och rör sig ute i 

samhället. I verksamheten har även förekommit att anhöriga 

och vänner velat besöka den boende i dennes lägenhet trots 

att besöksförbud råder i fastigheten. 

 

Rinkeby är fortsatt särskilt uppmärksammat i förvaltningens 

trygghetsarbete utifrån de händelser som inträffat där.  

 

2021 beräknas innebära sparkrav för såväl förvaltningen 

som staden, utifrån minskade skatteintäkter. Budgeten är 

framflyttad en månad och kommer därmed i mitten av 

november. 

 

 Statistikuppgifter beslut och domar 

Bifogas protokollet 

 

 Äldrenämndens årsrapport. Ledamöterna uppmärksammar 

särskilt att Rinkeby-Kista stadsdelsområde har högst andel 

utlandsfödda äldre i staden och att detta ökar. Rådet påtalar 

att detta kan bidra till särskilda behov för stadsdelsområdets 

äldreomsorg i jämförelse med andra stadsdelsområden. 

Vidare uppmärksammar rådet den positiva utveckling som 

skett gällande mat och måltider. Nöjdheten med 

måltidssituationen i Rinkeby-Kista nu är högst bland 

stadsdelsförvaltningarna med 74 procentenheter, vilket 

redovisas på sid 29. Detta gäller alla boende, oavsett 

regiform. Särskilt lyfts det målinriktade utvecklingsarbetet 

på Kista vård- och omsorgsboende som har gett goda 

resultat 2019 års brukarenkät. 91 procent (+18) är nöjda 

med sitt boende och 80 procent (+33) är nöjda med mat och 

måltidssituationen, sida 38.  

 

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde  

Sievert Balkeståhl gick igenom utsändningslistan och ärenden inför 

stadsdelsnämndens sammanträde 2020-08-27.  
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§ 6 Lokalfrågor för öppna mötesplatser 

Rinkeby har uppskattat sommarens aktiviteter som har anordnats av 

förvaltningen. Någon egen aktivitet kommer att anordnas utomhus 

så länge vädret tillåter t.ex. surströmmingsskiva. Måndagar träffas 

ett fåtal personer inomhus och spelar kort, några träffas ute, även 

annexet besöks av de som ägnar sig åt hantverk. Önskemål om 

städning, mötesplatsen hänvisas till Zahra Haghpanah, enhetschef 

aktivitetscenter för vidare samtal. Synpunkter framförs gällande 

städmaterialet i städskrubben. För städmaterialet ansvarar 

städfirman, mötesplatser hänvisas till att ha direkt kontakt med 

firman. 

 

Akalla, var annan tisdag har man haft sommaraktiviteter vilket varit 

mycket uppskattat. Lokalen har haft inbrott under sommaren, bland 

annat har en skrivare stulits. Oro i Akalla gällande vad som händer 

med fastigheten där öppna mötesplatser är belägen då denna är till 

salu. I samma fastighet finns ca 100 seniorlägenheter. Synpunkter 

på städmaterialet i städskrubben. För städmaterialet ansvarar 

städfirman, mötesplatser hänvisas till att ha direkt kontakt med 

firman. 

 

Husby sommaraktiviteter. Sommarens aktiviteter har varit 

uppskattade. Vissa egna aktiviteter planeras utomhus så länge 

vädret tillåter t.ex. utomhusbio och grillkväll. Även här synpunkter 

på städmaterialet i städskrubben. För städmaterialet ansvarar 

städfirman, mötesplatser hänvisas till att ha direkt kontakt med 

firman. 

 

PRO:rummet i Kista beläget i fastigheten Kista torg 5 ska 

avvecklas. Rummet behöver tömmas senast 1 november då detta 

omfattas av stambytet. 

§ 7 Övriga frågor 

Info ifrån KPR Kommunstyrelsens pensionärsråd.  

Stadens äldreombudsman slutar i början av september då hon går 

vidare till en annan tjänst. 

 

En sammanställning som gjorts av Karin Baad, visar att  

mindre än hälften av medlemmarna i de lokala PRO-föreningarna 

har e-mailadress. Frågan lyfts om en satsning på utbildning inom 

IT-kunskap bör ske för stadsdelsområdets äldre. Det framkommer 

att detta tidigare anordnats av studieförbund. 

 

§ 8 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde för pensionärsrådet äger rum onsdagen den  
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16 september kl. 13.00 -15.00. Även detta möte kommer att hållas i 

Rinkeby, Västerbybacke 13 samt möjliggöra deltagande via skype.  

 

Måndag den 31/8 kl. 13.00 kommer Jonas Davidsson till Öppna 

mötesplatser Rinkeby, Västerby backe 13 för att hjälpa de som ännu 

inte kommit igång med sina paddor eller har problem att hitta 

dokumenten m.m. 

§ 10 Avslutning 

Ordförande Sievert Balkeståhl avslutade mötet. 

 

 

 

Bilagor 

1. Statistikuppgifter beslut och domar 

2. Äldrenämndens årsrapport 


