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Protokoll 2020-09-16 
Stadsdelsnämndens pensionärsråd  
 

Närvarande ledamöter; 

Sievert Balkeståhl, ordförande, PRO 

Mats Hellberg, vice ordf, SPF 

Roland Eliasson, SKPF 

Karin Baad, PRO 

Yvonne Zettergren, SPF 

Britta Thunberg, SPF, ersättare 

Cecilia Gjerdrum, SPF, ersättare 

Kerstin Friman-Löfgren, PRO, ersättare 

Anja Heinonen, PRO, ersättare 

 

 

Närvarande tjänstemän: 

Ingrid Brännström, avdelningschef 

Sofie Johansson, enhetschef beställarenheten 

Linda Lantz, utredare, rådets sekreterare 

 

Gäster: 

Gäst dietist Lena Nordbäck 

 

 

___________________________________ 

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.  

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes  

§ 3 Ledamots avslut 

Christina Björkgren, PRO slutar sitt uppdrag som ledamot. 
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§ 4 Anmälan av föregående protokoll  

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2020-08-15 lades till 

handlingarna. Protokollet har skickats till samtliga ledamöter. 

 

§ 5 Rapport från förvaltningen 

• Information av Ingrid Brännström avdelningschef. 

Besöksförbudet upphävt från 1 oktober. Planering fortgår. 

 

Ca 500 lediga platser inom Vård- och omsorgsboende inom 

stadens äldreomsorg. Även i Kista vård- och 

omsorgsboende finns flera lediga platser. Det finns en 

planering för att tillfälligt (under 1 ½ år) minska antalet 

platser i verksamheten för att istället använda dessa för 

gruppboendet inom socialpsykiatrin. Detta är dock endast en 

plan och inga beslut har fattats i frågan.  

 

Samtliga boende samt övriga lokaler i Kista servicehus, 

Kista torg 5 kommer att evakueras, detta ska vara klart 1 

november. 

 

Aktiviteter för hösten har planerats, program kommer att 

komma ut om detta. Utegymmen behöver tillgänglighets-

inventeras för att säkerställa att de är tillgängliga och 

lämpliga för alla stadens medborgare, även äldre och 

personer med funktionsnedsättning o.s.v. 

 

Alla förvaltningens lokaler inventeras då man räknar med 

minskade resurser de närmaste åren och hyreskostnaderna är 

höga. 

 

Hög bemanning i sommar. Alla som önskat har kunnat ha 

semester. En del omställningar har skett eftersom behoven 

har pendlat under covid-19 perioden. 

 

Budget November 

Presidiet mötet i december 

 

§ 6 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde  

Sievert Balkeståhl gick igenom utsändningslistan och ärenden inför 

stadsdelsnämndens sammanträde 2020-09-24.  

§ 7 Lokalfrågor för öppna mötesplatser 

Fastigheten Sibeliusgången 20, det har ännu inte offentliggjorts vem 

den nya ägaren är. Det har ännu inte åtgärdats lås och dörrar efter 

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

avvecklas. Rummet behöver tömmas senast 1 november då detta 

omfattas av stambytet. 

§ 8 Övriga frågor 

Gäst dietist Lena Nordbäck Nutrition och undernäring,. 

Artikel i dagen samhälle. Äldre i ordinärt boende löper högre risk 

att drabbas av undernäring än de som bor i vård- och 

omsorgsboende. Detta har flera olika orsaker. Lena informerar om 

det pågående arbetet i verksamheterna. 

 

Medborgarskolan skulle vilja hålla utbildning i grundläggande It-

kunskap detta planeras tillsammans med Husbygård.  

 

Anhörigprogrammet 

 

§ 9 Gäst Sofia Johansson 

• Beslutstider påverkar hur många omprövningar som sker 

varje månad. Utifrån semesterplanering går därför antalet 

beslut ner under sommarmånaderna. En del ärenden har nu 

kommit tillbaka efter paus utifrån covid-19. Under våren 

och sommaren har frivilligorganisationer arbetat med att 

stötta äldre med inköp, detta arbete har nu avslutats. 

Beställarenheten har inte sett att det inkommer fler 

ansökningar utifrån detta. Det man nu ser en ökning av är 

ansökan om serviceinsatser. 

• Statistik och domar 

Bifogas protokollet 

 

§10 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde för pensionärsrådet äger rum onsdagen den  

21 oktober kl. 13.00 -15.00. Även detta möte kommer att hållas i 

Rinkeby, Västerbybacke 13 samt möjliggöra deltagande via skype.  

 

§ 11 Avslutning 

Ordförande Sievert Balkeståhl avslutade mötet. 

 

 

Bilagor 

1. Statistikuppgifter beslut och domar 

 

 


