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Protokoll 2020-10-21 
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 

Linda Lantz, utredare 

Mona Stenlund, utredare 

 

Gäster: 

Martina Söderman. utredare 

 

 

 

___________________________________ 

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  
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§ 3 Anmälan av föregående protokoll  

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2020-09-16 lades till 

handlingarna. Protokollet har skickats till samtliga ledamöter. 

 

§ 4 Rapport från förvaltningen 

Information av Ingrid Brännström avdelningschef. 

Första spadtaget har nu tagits för Rinkeby Vård och 

Omsorgsboende som byggs av Micasa.  

 

Rinkeby-Kista hemtjänst kommer att besöka sina kunder för att 

fråga hur de upplever sin hemtjänst för att kunna utveckla 

verksamheten. De kommer samtidigt att passa på att lämna 

information bland annat om tips på aktiviteter. 

 

Extra stadsbidrag kommer att användas till utbildningssatsningar 

hos personalen. Tekniska hjälpmedel köps in där de behövs, t ex har 

en handtvättskontroll köpts in för att se om man tvättar händerna 

ordentligt. Förvaltningen beräknas redovisa ett överskott för 

verksamhetsåret eftersom pengar för sjukfrånvaro och övriga 

kostnader relaterade till covid-19 ersätts med statliga medel. 

 

Förvaltningens enheter kommer gärna ut och informerar på 

pensionärsorganisationernas möten eller andra möten på öppna 

mötesplatser. Kontakta utredare Linda Lantz eller Mona Stenlund så 

kan kontakt förmedlas med berörd enhet. 

 

Budgetgenomgång kommer att ske på nästa möte den 18 november 

då budgeten i år kommer först den 11 november. 

 

Information från Martina Söderman,  

Förvaltningen informerar gärna om aktiviteter som händer i 

stadsdelen via Facebook och Instagram. Pensionärsrådets ledamöter 

får gärna höra av sig till Martina för publicering gällande 

evenemang eller annan information som man önskar hjälp att 

sprida.  

 

Aktivitetscenter kan ordna digitala utbildningar för seniorer, t.ex. 

hur man beställer hem mat eller kläder på nätet om intresse finns. 

Ledamöterna ombeds kontakta Martina eller Zahra Haghpanah 

gällande detta. Mötesplatserna har ett möte inbokat med Zahra där 

detta kan tas upp. Det finns ingen fast kursplan utan detta behöver 

utformas utifrån vad som önskas. Ledamöter lyfter vid mötet att ett 

problem kan vara att få till denna typ av utbildning då många äldre 

har DORO-telefon som inte går att använda för digitala tjänster 

vilket begränsar möjligheten till att använda digitala lösningar för 
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t.ex. ärenden. Under mötet framkommer att behov kan finnas av 

utbildning i olika grupper utifrån tidigare kunskap och intresse. 

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde  

Sievert Balkeståhl gick igenom utsändningslistan och ärenden inför 

stadsdelsnämndens sammanträde 2020-10-29.  

§ 6 Lokalfrågor för öppna mötesplatser 

En översyn av lokaler pågår för att nyttja förvaltningens samtliga 

lokaler på ett bättre sätt. 

§ 7 Övriga frågor 

Pensionärsrådet önskar att programmet för höstens aktiviteter trycks 

upp i färg och skickas till lokalen i Husby. Sekreterare ordnar detta. 

Bilaga 2 

 

Tidsplan på ansökan om föreningsbidrag och ansökningsblankett 

önskas. Önskemålet har vidarebefordrats till berörd handläggare. 

  

Det är vissa svårigheter med digitala möten för rådet. När några är 

med på mötet via skype är det bra om de som är på plats talar om 

vem det är som pratar, det blir annars svårt att hänga med. 

Önskemål uttrycks från ledamöterna om att återgå till att ha möten 

på förvaltningshuset. Detta bokas för nästa möte. 

 

Tiggare lägger skräp på tomten Västerbybacke 13. Sekreterare 

anmäler detta till avdelningen för stadsutveckling och 

medborgarservice. Väktarna i Rinkeby går runt lite mer nu även 

runt denna tomt vilket är bra. 

 

Ledamot Roland Eliasson har deltagit i framtagandet av ett 

dokument för suicidprevention gällande äldre som görs av 

äldreförvaltningen och presenterar en del av arbetet. 

Digitaliseringen i samhället minskar den mänskliga kontakten vilket 

kan leda till ökad psykisk ohälsa. Just nu kan även den sociala 

isoleringen utifrån covid-19 bidra ytterligare till en ökad psykisk 

ohälsa framför allt hos äldre som tidigt rekommenderades att isolera 

sig och minimera sina sociala kontakter. 

 

Ledamot Roland Eliasson sammanfattar senaste möte 

Kommunstyrelsens pensionärsråd. Protokoll Nr 8 KPR bifogas, se 

bilaga 1. 

 

§9 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde för pensionärsrådet äger rum onsdagen den  
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18 november kl. 13.00 -15.00. Detta möte kommer att hållas på 

Borgarfjordsgatan 14 samt deltagande via skype.  

 

§ 11 Avslutning 

Ordförande Sievert Balkeståhl avslutade mötet. 

 

 

Bilagor 

1. Protokoll Nr 8 KPR 

2. Aktiviteter hösten 2020 

 


