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Protokoll 2020-04-15 
Stadsdelsnämndens pensionärsråd  
 

Närvarande ledamöter; 

Sievert Balkeståhl, ordförande, PRO 

Mats Hellberg, vice ordf, SPF 

Roland Eliasson, SKPF 

Karin Baad, PRO 

Kerstin Friman-Löfgren, PRO, ersättare 

 

Frånvarande; 

Yvonne Zettergren, SPF 

Christina Björkgren, PRO, ersättare 

Cecilia Gjerdrum, SPF, ersättare 

Britta Thunberg, SPF, ersättare 

 

Tjänstemän: 

Ingrid Brännström, avdelningschef 

Linda Lantz, sekreterare 

  

 

 

___________________________________ 

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 2020-02-05 

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2020-02-05 lades till 

handlingarna. Pensionärsrådets möte i mars blev inställt utifrån risk 

för smittspridning av Coronavirus. 

 

§ 4 Rapport från förvaltningen 
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Ingrid Brännström gav följande information från förvaltningen; 

Corona och Covid-19 

Avdelningen äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri arbetar 

i alla enheter intensivt för att säkerställa verksamheten utifrån 

smittspridning av Corona och vård av personer med symptom eller 

konstaterad Covid-19. Organisationen hålls stram med tydlig 

arbetsfördelning och hög grad samverkan mellan olika enheter. 

 Dagliga skypemöten med de ansvariga enhetscheferna med 

avstämning gällande smitta bland brukare/boende, 

personalsituation och behov av skyddsutrustning. 

 Smitta finns i några av verksamheterna. Detta hanteras 

utifrån gällande smittskyddsregler. 

 Förvaltningen befarar en ökning av antalet personer som 

skrivs ut ifrån sjukhus med fortsatt smitta och behov av stöd 

i hemmet. 

 Samtliga utförarenheter har tillgång till skyddsutrustning. 

Visir tillverkas på flera enheter i förvaltningen och används i 

samtliga utförarenheter. 

 Sjukfrånvaron bland medarbetarna mäts dagligen. Inom 

avdelningen äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri 

ser vi att sjukfrånvaron nu sjunkit något och även att 

personer som varit sjuka i misstänkt Covid-19 nu tillfrisknar 

och kommer tillbaka till arbetet. 

 Samtliga utförarverksamheter inom avdelningen äldre, 

funktionsnedsättning och socialpsykiatri överanställer för att 

säkra att personal finns i tjänst. Tidigare timvikarier erbjuds 

visstidsanställningar t.o.m. sista augusti eller sista september 

2020. Bemanningen kompletteras med inhyrd personal ifrån 

bemanningsföretag. 

 Enheterna förstärks av ca 15 medarbetare ifrån 

förskoleavdelningen. 

 Arbetet med att säkerställa att samtliga medarbetare arbetar 

utifrån basala hygienrutiner pågår hela tiden på olika sätt. 

Ny personal utbildas inom basala hygienrutiner. 

Hygienombud utbildas för att bemanna på Kista vård- och 

omsorgsboende. Förvaltningens MAS, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska har hållit i information i flera arbetsgrupper 

där medarbetare även getts möjlighet att ställa frågor.  

 Öppna verksamheter hålls stängda. Besöksstopp råder på 

Kista vård- och omsorgsboende samt Kista servicehus. Kista 

daglig verksamhet enligt LSS är stängd. På några 

gruppbostäder LSS råder besöksstopp. 

 Beslut om evakueringsbostäder för trångbodda i 

stadsdelsområdet kommer att fattas samma eftermiddag som 

pensionärsrådets möte. Detta kommer att gälla personer över 
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70 år som behöver evakueras pg. av risk för smittspridning 

utifrån trångboddhet, det är en icke biståndsbedömd tillfällig 

lösning och kommer inte att handläggas av äldreomsorgens 

beställarenhet. 

 Privata utförares situation har förvaltningen ingen kännedom 

om förutom att dessa kan vända sig till 

stadsledningskontoret för att erhålla skyddsutrustning. 

 Rådets ledamöter uppmanas att kontakta Ingrid Brännström 

eller Linda Lantz om det är någon information man önskar 

eller upplever att det saknas bland äldre i stadsdelsområdet. 

Vid mötet framkommer ingen avsaknad av information. 

 

Övrig information 

 Stambytet av fastighet Kista torg 5 kan komma att skjutas 

upp något då iordningställandet av evakueringslägenheter i 

Kista torg 3 drar ut på tiden. Hantverkare behöver arbeta i 

fastigheten som just nu har besöksförbud. 

 En ny anhörigkonsulent har anställts i förvaltningen och 

kommer att börja sin tjänst den 1 maj. 

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde  

Sievert Balkeståhl gick igenom föredragningslistan och ärenden 

inför stadsdelsnämndens sammanträde 2020-04-23.  

§ 6 Lokalfrågor för öppna mötesplatser 

Samtliga mötesplatser är stängda utifrån situationen med Corona. 

I Husby har frågan ställts om att få använda gymmet. PRO gör ett 

medlemsutskick innehållande övningar för hemmaträning. 

Ingrid Brännström rekommenderar ledamöterna att i sina föreningar 

tipsa om stadsdelsområdets olika utegym. 

§ 7 Övriga frågor 

Sievert har emottagit frågor ifrån oroliga äldre som bor i Micasas 

Fastigheter på Sibeliusgång där en fastighetsförsäljning planeras. 

Förvaltningen har ingen ytterligare information om detta. 

§ 8 Gäst Linda Vikman stadens äldreombudsman 

Uppdraget för äldreombudsmannen är bland annat att 

omvärldsbevaka, samverka och informera utom och inom staden 

gällande aktuella frågor som berör äldre. Äldreombudsmannen 

deltar bland annat vid sammanträden som hålls av 

kommunfullmäktiges pensionärsråd. 

 

Linda Vikman har i sitt arbete valt att särskilt uppmärksamma vissa 

särskilt utsatta grupper av äldre för att öka den allmänna 

uppmärksamheten på att äldre inte är en homogen grupp t.ex. 
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 Äldre med HIV 

 Äldre i ekonomisk utsatthet 

 Äldre med PTSD 

 Äldre som utsätts för olika typer av våld 

 

Linda Vikman har även fört dialog med ansvariga gällande 

begränsande övre åldersgränser i t.ex. medborgarenkäten.  

 

Rapporten En äldrevänlig stad har färdigställts vilken lyfter olika 

aspekter av Stockholm som en stad för äldre. Ensamhet bland äldre 

är en av de frågor som belyses i rapporten. Det redovisas att äldre 

ofta tror att andra är ensamma men de upplever inte själva 

ensamhet. Om man upplever ensamhet önskar man ofta inte stöd för 

detta. Linda Vikman lyfter ordet ensamhet som värdeladdat och 

därmed i sig problematiskt, vilket flera rådsledamöter håller med 

om. Det kan upplevas skamligt att uttrycka att man är ensam vilket 

kan göra att man inte söker stöd i detta. Linda påtalar att ensamhet 

kan vara farligt och även ge såväl fysiska som psykiska symptom. 

Stadsmissionen driver framgångsrikt livsberättelsegrupper vilket är 

ett sätt att arbeta förebyggande emot ensamhet. En rekommendation 

är att arbeta med ”omvända frågor” så som: får vi kontakta dig? 

Istället för: du kan kontakta oss. 

§ 9 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde för pensionärsrådet äger rum onsdagen den  

18 maj kl 13.00 -15.00 via skype. Mötet gästas av Lars Sonde ifrån 

Äldrecentrum 

§ 10 Avslutning 

Ordförande Sievert Balkeståhl avslutade mötet. 

 

 

 

Bilaga 

Presentation av Linda Vikman äldreombudsman Stockholms stad 


