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Protokoll 2021-06-16 

Stadsdelsnämndens pensionärsråd och 
funktionshinderråd 

 

Närvarande ledamöter pensionärsrådet; 

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  

Kathy Arvidsson, PRO, ersättare 

 

Närvarande ledamöter funktionshinderrådet  

Pia Olsson, ordförande, RSMH 

Avram Lazaridis vice ordförande, Reumatikerföreningen 

Yvonne Plazovnik, DHR 

 

Närvarande tjänstemän: 

Ingrid Brännström, avdelningschef 

Linda Lantz, utredare 

Mona Stenlund, utredare 

 

Gäster: 

Maria Kearsley, utredare Avdelningen för stadsutveckling, 

medborgarservice och fritid, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 

Ole-Jörgen Persson stadsdelsnämndens ordförande 

Elvir Kazinic stadsdelsnämndens vice ordförande 

Mauritz Jokela, ledamot stadsdelsnämnden 

Anna-Karin Nilsson, ledamot stadsdelsnämnden 

 

Protokollet justerat: 

 

Godkänt 2021-06-17 

Sievert Balkeståhl, ordförande nämndens pensionärsråd 

 

Godkänt 2021-06-18 

Pia Olsson, ordförande nämndens funktionshinderråd 
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§ 1 Sammanträdets öppnande  

Sievert 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 2021-05-19 pensionärsråd samt 2021-05- 25 

funktionshinderråd lades till handlingarna. Protokoll har skickats till 

samtliga ledamöter i respektive råd. 

 

§ 4 Gäst Maria Kearsley, utredare, Avdelningen för 

stadsutveckling, medborgarservice och fritid, Rinkeby-

Kista stadsdelsförvaltning  

Inhämtande av synpunkter av utskickade detaljplaner IP norra 

Spångadalen och för kv Reykjavik 1 m.fl. i Kista. 

 

De synpunkter som framfördes ifrån rådens ledarmöten angående IP 

norra Spångadalen är att ingen parkering av bilar får ske på annan 

plats än parkeringen samt att det är viktigt att ingen kan köra bil på 

gångbanorna. Detta då det är problem med att personer kör bil på 

gångvägar i stadsdelsområdet. 

 

§ 5 Information från förvaltningen  

Sommaraktiviteter för seniorer publiceras från och med i år i 

kalendariet på stadens hemsida. Även öppna mötesplatser Husby 

har delgett rådets sekreterare ett program vars aktiviteter har lagts in 

där. Äldreförvaltningen undersöker om kalendariet kan utvecklas att 

göra sökbart för aktiviteter för de nationella minoriteterna. Ett 

skriftligt program för juni- augusti finns nu tillgängligt avseende 

Kista aktivitetscenters aktiviteter för äldre, programmet inkluderar 

aktiviteterna som genomförs på öppna mötesplatser i Husby och 

Rinkeby. Ytterligare aktiviteter kan tillkomma. Om mötesplatserna 

önska sprida information om ytterligare aktiviteter så går det bra att 

maila informationen till rådets sekreterare för publicering. 

Aktuellt - Stockholms stad (start.stockholm) 

 

Inkomna protokoll ifrån Kommunstyrelsens råd för 

funktionshinderfrågor, kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR, 

samt mötesanteckningar från Region Stockholms Samverkansmöte 

med de kommunala pensionärsråden (KPR), bifogas detta protokoll. 

 

https://start.stockholm/aktuellt/?t=event
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Rapport från arvsfondsprojektet Äldrelyftet ”Äntligen förstår jag 

varför hela livet varit kaos”. Att åldras med NPF.  

Kunskapen om hur livssituationen för äldre med NPF ser ut är 

eftersatt. Med projektet ”Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd” 

vill Riksförbundet Attention ändra på det. Projektnamnet antyder att 

det bara gäller äldre med ADHD men då flera med andra NPF-

diagnoser hört av sig har projektet inkluderat även dem. Av 

delrapporten framkommer bland annat i utredningen att äldre 

uppskattar att få utredningar för fastställande av NPF-diagnos för en 

bättre självförståelse. Några har haft svårt att få en utredning pg. av 

ålder. 

 

Utdelning av slutrapport från länsstyrelsen Process metod och 

kunskapsstöd Funktionsrätt 

§ 6 Dialog med nämnden 

Frågor har föranmälts av ledarmöten i nämndens råd till 

stadsdelsnämnden varav några är av karaktären förvaltningsfrågor. 

Samtliga frågor med svar sammanfattas i bilaga 10. 

§ 7 Ärenden till nästa nämndsammanträde.  
Genomgång av utsändningslistan. 

 

Två ärenden lyfts av vice ordförande som särskilt intressanta och av 

vikt för äldre i stadsdelsområdet. 

RK 2021/164 Information om förvaltningens demensteam 

RK 2021/165 Att nå äldre med utländsk bakgrund med information 

 

Råden är positiva till att förvaltningen har flera enheter som deltar i 

kvalitetsutmärkelsen. 

§ 8 Lokalfrågor för öppna mötesplatser 

§ 9 Övriga frågor 

 

§ 10 Nästa sammanträde  

Pensionärsrådet onsdag 18 augusti kl. 13-15, 

stadsdelsförvaltningens kontor Borgarfjordsgatan 14, lokal 

Järvasalen. Inbjudna gäster: Anna Lundin enhetschef 

utförarverksamheter i egen regi inom socialpsykiatri och Roger 

Zetterström personligt ombud. 

 

Funktionshinderrådet ännu inte bokat möten för hösten 
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§ 11 Avslutning 

Ordförande Sievert Balkeståhl avslutade mötet och önskade alla en 

trevlig sommar. 

 

 

Bilagor 

1. Protokoll 3/2021 fört vid Kommunstyrelsens råd för 

funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 10 maj 

2021 

2. Protokoll fört vid kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) 

tisdag den 18 maj 2021 

3. Protokoll fört vid kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) 

tisdag den 8 juni 2021 

4. Rapport från arvsfondsprojektet Äldrelyftet ”Äntligen 

förstår jag varför hela livet varit kaos”. Att åldras med NPF 

5. Mötesanteckningar Region Stockholm Samverkansmöte 

med de kommunala pensionärsråden (KPR) 2021-05-06. 

6. Sommarprogram för aktiviteter Kista aktivitetscenter 

7. Slutrapport Process metod och kunskapsstöd funktionsrätt-

Länsstyrelsen.pdf 

8. Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för 

funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 8 

februari 2021 

9. Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för 

funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 29 mars 

2021 

10. Inkomna frågor och svar till stadsdelsnämnden 

 


