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Protokoll 2021-03-31 

Stadsdelsnämndens pensionärsråd  

 

Närvarande ledamöter; 

Sievert Balkeståhl, ordförande, PRO 

Mats Hellberg, vice ordf, SPF 

Karin Baad, PRO 

Yvonne Zettergren, SPF 

Roland Eliasson, SKPF 

Cecilia Gjerdrum, SPF, ersättare 

Britta Thunberg, SPF, ersättare 

Kerstin Friman-Löfgren, PRO, ersättare 

Anja Heinonen, PRO, ersättare 

 

Närvarande tjänstemän: 

Ingrid Brännström, avdelningschef 

Linda Lantz, utredare 

 

Frånvarande 

Kathy Arvidsson, PRO, ersättare 

 

 

Godkänt digitalt via mail 

Sievert Balkeståhl, ordförande 

 

Godkänt digitalt via mail 

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 Anmälan av föregående protokoll  

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2021-02-23 lades till 

handlingarna. Protokollet har skickats till samtliga ledamöter. 
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§ 4 Gäst: Åsa Ljusberg, avdelningschef  

Avdelningen för stadsutveckling och medborgarservice 

Åsa Ljusberg informerade om avdelningens olika 

verksamhetsområden som bland annat innefattar stadsutveckling, 

medborgarkontor, renhållning och platssamverkan. Avdelningen har 

nära samverkan med ett flertal andra samhällsaktörer både inom och 

utom stadens organisation så som t.ex. polis och trafikkontoret. Ett 

projekt för 2021 är att genomföra firandet av Rinkeby 50 år där ett 

flertal aktiviteter kommer att genomföras. Avdelningen emottar 

gärna synpunkter från allmänheten för att kunna arbeta med 

utveckling av stadsdelsområdet. 

 

Synpunkter om närmiljön lämnas med fördel direkt i ”tyck till” 

appen där även foto kan biläggas. Ärendet sorteras då direkt till 

ansvarig förvaltning. 

§ 5 Information från förvaltningen Ingrid Brännström 

Avdelningen ser via det Covid-korttids som bedrivs inom Kista 

vård- och omsorgsboende att smittan i Stockholmsområdet ökat. 

Ingen ökad smittspridning har dock identifierats bland 

stadsdelsområdets äldre och inom äldreomsorgens särskilda 

boenden har samtliga erbjudits vaccin. Även ett flertal av 

medarbetarna är nu vaccinerade. 

 

År 2020 var ett exceptionellt år vilket klargörs av samtliga rapporter 

vilka redovisas vid mötet. Avdelningen satsar därför på olika sätt, 

särskilt under 2021 för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. 

Bland annat kommer ett uppsökande arbete att bedrivas, 

information om möjliga träffpunkter både digitalt och fysiskt 

kommer att förmedlas och en ny aktivitetssamordnare har anställts 

vid Kista aktivitetscenter. Kista aktivitetscenter kommer även i 

högre utsträckning att förlägga aktiviteter vid öppna mötesplatser i 

Husby och Rinkeby för att ytterligare stärka upp det goda arbete 

som bedrivs där. Ett liknande sommarprogram som genomfördes 

sommaren 2020 med aktiviteter för äldre, kommer även att 

genomföras i år. 

 

Marknadsföring av aktiviteter sker på olika sätt t.ex. via Facebook, 

Instagram, anslag, via förvaltningens medarbetare och de olika 

pensionärsföreningarnas utskick. 

 

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 
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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. 

 

Inrättandet av en digital fixartjänst för äldre som komplement till 

nuvarande fixartjänst, kommer att etableras i förvaltningen. 

Utformningen är ännu inte fastställd och mer information kommer 

att lämnas till rådet så snart detta är klart. 

 

Del lokalöversyn som inleddes under 2020 av förvaltningens lokaler 

kommer att fortsätta under 2021. Översynen inkluderar samtliga 

lokaler vilket innebär att även lokaler för öppna mötesplatser 

kommer att ingå i detta arbete. Översynen omfattar såväl avtal, 

skick, nuvarande- och framtida behov. 

Äldreomsorgens årsrapport 2020 

Sammanfattning av rapporten vilken biläggs protokollet i sin helhet. 

Livet under första vågen 

Sammanfattning av rapporten vilken biläggs protokollet i sin helhet. 

Ensamhet, volontärarbete och internetanvändning bland äldre 
stockholmare 

Sammanfattning av rapporten vilken biläggs protokollet i sin helhet. 

§ 6 stadsdelsnämndens sammanträde  

Stadsdelsnämndens sammanträde äger rum 2021-04-15, dagordning 

har ännu inte presenterats. 

 

Ingrid Brännström informerar om att avdelningen till mötet bland 

annat har förberett ärendet avseende ansökan om verksamhetsbidrag 

för öppna mötesplatser i Rinkeby respektive Husby. 

§ 7 Lokalfrågor för öppna mötesplatser 

Öppna mötesplatser och aktivitetscenter är fortsatt stängt. 

Förvaltningen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Så snart som möjligt kommer utomhusaktiviteter att dra igång.  

§ 7 Övriga frågor 

 

§9 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde för pensionärsrådet äger rum onsdagen den  

19 maj kl. 13.00 -15.00.  

§ 11 Avslutning 

Ordförande Sievert Balkeståhl avslutade mötet. 
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Bilagor 

1. Äldreomsorgens årsrapport 2020 

2. Livet under första vågen 

3. Ensamhet, volontärarbete och internetanvändning bland 

äldre stockholmare 


