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Protokoll 2021-02-23 
Stadsdelsnämndens pensionärsråd  
 

Närvarande ledamöter; 

Sievert Balkeståhl, ordförande, PRO 

Mats Hellberg, vice ordf, SPF 

Karin Baad, PRO 

Yvonne Zettergren, SPF 

Britta Thunberg, SPF, ersättare 

Kerstin Friman-Löfgren, PRO, ersättare 

Anja Heinonen, PRO, ersättare 

Kathy Arvidsson, PRO, ersättare 

 

Närvarande tjänstemän: 

Ingrid Brännström, avdelningschef 

Linda Lantz, utredare 

 

Frånvarande 

Roland Eliasson, SKPF 

Cecilia Gjerdrum, SPF, ersättare 

 

 

godkänt via mail 2021-02-24 

Sievert Balkeståhl, ordförande 

 

 

godkänt via mail 2021-02-24 

Mats Hellberg, vice ordförande 

 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande  

Sivert Balkeståhl hälsade alla välkomna till sammanträdet som 

genomförs både fysiskt och digitalt via skype.  

 

Protokoll från KPR har mailats ut till ledamöterna och innehåller en 

del intressanta frågor som ordföranden uppmuntrar ledamöterna att 

ta del av. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes  
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§ 3 Anmälan av föregående protokoll  

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2021-01-27 lades till 

handlingarna. Protokollet har skickats till samtliga ledamöter. 

 

§ 4 Rapport från förvaltningen 

Information av Ingrid Brännström avdelningschef. 

Besöksförbud på vård- och omsorgsboende samt servicehus 

förlängs inte efter den 23 februari. Verksamheterna i egenregi är väl 

förberedda och rustade för vad detta innebär. I entrén till Kista 

servicehus finns information och utrustning för att besök ska kunna 

ske på ett så säkert sätt som möjligt. Även på Kista vård- och 

omsorgsboende är det förberett med informationsmaterial och 

skyddsutrustning t.ex. munskydd för de besökare som inte själva 

tillgodosett detta. Stadsdelsområdet har varit prioriterat gällande 

vaccinationer och alla boende samt personal som önskat få vaccin, 

är idag redan vaccinerade. 

 

Öppna mötesplatser och aktivitetscenter är fortsatt stängt. 

Förvaltningen kommer så snart som möjligt att dra igång 

utomhusaktiviteter på Kista aktivitetscenter och då även stärka upp 

med detta på öppna mötesplatserna, både i Rinkeby och Husby. 

Detta kan t.ex. vara promenader, utegympa, fika, grill eller annat 

trevligt för både kropp och själ. Under 2021 kommer förvaltningen 

att förstärka arbetet med att på olika sätt uppmärksamma äldres 

fysiska och psykiska hälsa, motverka ofrivillig isolering och erbjuda 

såväl social som fysisk stimulans. Bland annat en tillsätts en tjänst 

som aktivitetssamordnare vilken kommer att arbeta med att erbjuda 

och samordna aktiviteter i såväl Kista, Husby och Rinkeby. Även 

anhöriga kommer att erbjudas fler aktiviteter. 

 

Problemet med bedrägerier som drabbar äldre ökar i samhället. 

Informations- och utbildningssatsningar kommer att planeras av 

förvaltningen i samverkan med öppna mötesplatser gällande detta. 

Bland annat finns utbildningsmaterialet ”Försök inte lura mig” 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-

funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/ 

UR har gjort en programserie utifrån materialet vilket 

rekommenderas av rådets ledamöter https://urplay.se/serie/218900-

ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig 

 

Information om smittans utveckling i staden. Smittläget inom 

förvaltningarna rapporteras flera gånger i veckan. 

 

2021-02-24 har förvaltningen ett samverkansmöte med 

vårdcentralerna i stadsdelsområdet. Rådet önskar ett förtydligande 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig
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till mötet gällande förmedling av information. Många äldre i 

stadsdelsområdet lever idag isolerade och har inte tillgång till dator. 

Rådet vill därför påtala behovet av att information gällande 

vaccination går ut via brev. Idag förmedlas motstridig information 

gällande hur information kommer att förmedlas från vårdcentralerna 

för att enskilda ska kunna vaccinera sig. 

Vid mötet 2021-02-24 informeras förvaltningen om att information 

gällande vaccination kommer att skickas ut per brev till alla 

personer i priogrupp 2. 

 

Rådet uttrycker en oro för trängsel i lokaler för näringsverksamhet i 

stadsdelsområdet t.ex. butiker, och undrar över tillsyn och hur man 

kan anmäla näringsidkare som inte beaktar rådande regler. 

Länsstyrelsen sköter tillsynen och kommunen emottar klagomål 

från enskilda vilket förmedlas till länsstyrelsen. Information finns 

på stadens hemsida och mailas ut till rådets samtliga ledamöter. 

§ 5 Hälso-app 

Staden har introducerat en ny app ”Hållbar hälsa”. E-tjänsten samlar 

information kring hälsa och hur olika faktorer påverkar helheten för 

seniorer. Behoven och förutsättningarna kan variera och vara allt 

från att förebygga undernäring, få tips för att komma igång med 

fysisk aktivitet eller hitta stadens mötesplatser. I appen länkas 

sökningen till start.stockholm.se och där kommer aktuell 

information om t.ex. aktiviteter att finnas tillgänglig. 

 

Rådet uppmärksammar vid en snabb titt på appen att 

informationssidor som det länkas till inte är uppdaterade. Detta är 

känt av förvaltningen och kommer att åtgärdas. 

 

Förvaltningen tipsar även om facebook-gruppen ”En ännu bättre 

äldreomsorg” som bland annat Kista vård- och omsorgsboende 

använder för att sprida information och inspiration om sina 

aktiviteter.  

https://sv-se.facebook.com/groups/Aldreomsorgsbloggen/ 

§ 6 stadsdelsnämndens sammanträde  

Stadsdelsnämndens sammanträde äger rum 2021-03-04, rådet hade 

inga synpunkter utifrån utsändningslistan.  

§ 7 Lokalfrågor för öppna mötesplatser 

Mötesplatserna är fortfarande stängda. Rådets ledamöter uttrycker 

viss oro för den långa tid som det inte kunnat genomföras aktiviteter 

och att många äldre har ett stort behov av social stimulans och att på 

ett tryggt sätt få komma i aktivitet. 

 

https://sv-se.facebook.com/groups/Aldreomsorgsbloggen/
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Idag används vissa dagar den del av lokalen i Rinkeby med 

vävstolar för vävning, vilket är en enskild aktivitet som kan 

genomföras på ett smittskyddssäkert sätt. Styrelsemöten hålls en 

gång/månad. 

 

Bakom fastigheten Västerby backe 13 där öppna mötesplatser 

Rinkeby är beläget, läggs skräp och prylar, ibland lämnas dessa för 

förvaring till nästa dag när det hämtas för olaglig försäljning men 

det lämnas även skräp/saker som blir kvar. Detta innebär stor 

olägenhet för verksamheten och man har blivit informerad om att 

verksamheten vid bortforsling av grejerna kommer att debiteras frö 

denna kostnad. 

 

Lokalen i Husby är bemannad av en person från verksamheten en 

dag/vecka kl. 10:00–12:30 för frågor och viss administration. 

Styrelsemöten hålls en gång/månad. 

§ 7 Övriga frågor 

Vissa stadsdelar kommer under 2021 att utveckla digital fixartjänst 

utöver den vanliga fixartjänsten. Fråga från rådet gällande hur det 

ser ut i Rinkeby-Kista.  

Svar: Förvaltningen har under flera år erbjudit detta i form av att en 

medarbetare ifrån förvaltningens IT-avdelning funnits en dag/vecka 

på Kista aktivitetscenter för att hjälpa äldre med digitala hjälpmedel 

och frågor om välfärdsteknik. Detta pausades vid stängning av 

aktivitetscenter men beräknas komma igång igen så snart 

verksamheten öppnar. Om önskemål finns kan denna person även 

besöka öppna mötesplatser vilket även skett tidigare. 

 

§9 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde för pensionärsrådet äger rum onsdagen den  

31 mars kl. 13.00 -15.00.  

§ 11 Avslutning 

Ordförande Sievert Balkeståhl avslutade mötet. 

 

 

Bilagor 

1. Protokoll nr 11 KPR 2020-12-08 

2. Protokoll nr 1 KPR 2021-01-19 

3. Protokoll nr 2 KPR 2021-02-16 


