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Protokoll 2020-05-20 
Stadsdelsnämndens pensionärsråd  
 

Närvarande ledamöter; 

Sievert Balkeståhl, ordförande, PRO 

Mats Hellberg, vice ordf, SPF 

Roland Eliasson, SKPF 

Karin Baad, PRO 

Kerstin Friman-Löfgren, PRO, ersättare 

Cecilia Gjerdrum, SPF, ersättare 

 

Frånvarande; 

Yvonne Zettergren, SPF 

Britta Thunberg, SPF, ersättare 

Christina Björkgren, PRO, ersättare 

Anja Heinonen, PRO 

 

Närvarande tjänstemän: 

Ingrid Brännström, avdelningschef 

Linda Lantz, sekreterare 

 

Gäster: 

Birgitta Hedlund-Kenttä, anhörigkonsulent Rinkeby-Kista sdf 

Lars Sonde, Äldrecentrum 

  

 

 

___________________________________ 

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  
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§ 3 Anmälan av föregående protokoll 2020-04-15 

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2020-04-15 lades till 

handlingarna. Pensionärsrådets möte i april hölls via skype. 

Protokollet har skickats till samtliga ledamöter. 

 

§ 4 Rapport från förvaltningen 

 Presentation av förvaltningens nya anhörigkonsulent 

Birgitta Hedlund-Kenttä. 

Birgitta Hedlund-Kenttä kommer att arbeta heltid som 

anhörigkonsulent i förvaltningen. Hon kommer att ha 

mycket samarbete med aktivitetscenter och andra aktuella 

aktörer inom och utom förvaltningen. Birgitta besöker som 

ny anhörigkonsulent, gärna pensionärsorganisationernas 

möten när dessa drar igång igen. Hon önskar få kontakt med 

äldre i behov av anhörigstöd i stadsdelsområdet och även 

inhämta önskemål och behov ifrån målgruppen. 

 

Birgitta Hedlund-Kenttä arbetar just nu med planering av 

sommaraktiviteter för målgrupperna äldre, personer med 

funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa. Detta då 

målgrupperna varit särskilt utsatta i vårens tid av isolering. 

Skapar aktiviteter för personer i eget boende samt i boende 

med dygnet runt omsorg. Aktiviteter planeras på olika 

platser i stadsdelsområdet, för perioden juni-augusti. 

Aktiviteterna kommer att genomföras utifrån aktuella 

smittskyddsregler och rekommendationer ifrån 

folkhälsomyndigheten. 

 

 Information av Ingrid Brännström avdelningschef. 

Den dagsaktuella smittskyddssituationen i förvaltningens 

verksamheter beskrivs vara under kontroll. Ingen 

smittspridning inom någon av verksamheterna de senaste 

veckorna. Kista vård och omsorgsboende har avsatt enheter 

med särskild personal för smittade och misstänkt smittade. 

Hygienombud har utbildats som besöker samtliga enheter 

inom avdelningen som stöd för medarbetarna gällande 

basala hygienrutiner. 

 

Särskilda korttidsplatser har inrättats av staden vid behov av 

kosttidsvistelse för person med covid-19. Platserna har låg 

beläggning för närvarande. Förstärkningsteam har inrättats i 

samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Teamet 

utför hemtjänstinsatser för de personer med kommunal 

hemtjänst som misstänks eller har konstaterats ha covid-19. 

Den kommunala hemtjänsten har därmed en lugn situation. 
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Förvaltningen har inte kännedom om smittspridning inom 

privat hemtjänst eller privata boenden.  

 

Beskrivning utifrån T1: Många planerade aktiviteter har 

skjutits upp till hösten, t.ex. fortbildning av personal. Medel 

för fortbildning har beviljats under T1 och utbildningar 

planeras till hösten. Covid-19 har inneburit förändrade 

ekonomiska förhållanden för förvaltningens enheter. Många 

har t.ex. avbokat sin hemtjänst. Inom Kista vård- och 

omsorgsboende står allt fler platser tomma då inga nya 

boende flyttar in. Detta skapar en svår ekonomisk situation 

för utförarverksamheterna. Beställarna får samtidigt 

minskade kostnader då antalet nya ansökningar sjunker.  

 

Som ett led i de kostnadsbesparingar som behöver göras 

inom förvaltningen utifrån en förväntat stramare budget 

2021, så inventeras nu alla lokaler. De samlade 

hyreskostnaderna för lokaler är höga och förvaltningen ser 

därför över alla hyrda lokaler för att se om några 

kostnadsbesparingar går att göra. I denna översyn ingår 

även de lokalerna för öppna mötesplatser.  

 

Evakuering av Kista servicehus inleds under hösten. 

Tidpunkten har tidigare ändrats och det har nu återigen 

ändrats och evakuering påbörjas enligt grundplanen, 

troligtvis i september-oktober. 

 

Försäljning av husen på Sibeliusgången. Ännu osäkert och 

inga beslut finns. Hyreskontraktet ses över av förvaltningen 

för att säkra vad som gäller med Micasa. Inga besked 

gällande öppna mötesplatser Akalla som har lokaler i 

fastigheten. 

 

 Statistikuppgifter beslut och domar 

Bifogas protokollet 

 

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde  

Sievert Balkeståhl gick igenom utsändningslistan och ärenden inför 

stadsdelsnämndens sammanträde 2020-05-28.  

 

Nämndens ordförande Benjamin Dousa kommer att avsluta sitt 

uppdrag. 
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T1 frågor om budget äldreomsorg. Förtydligande från Ingrid 

Brännström att beställarens kostnader gått ner då nya ansökningar 

minskar, ett antal personer har också avsagt sig insatser. Utförarnas 

kostnader har dock ökat då många platser i vård- och 

omsorgsboendet står tomma och ett antal personer avsagt sig 

hemtjänsten. 

 

Frågor från rådet till Ingrid Brännström angående smittspridning i 

förvaltningens verksamheter utifrån svar på skrivelse. Ingen 

smittspridning i verksamheterna den senaste tiden. Servicehuset är 

speciellt utsatt för risk då det råder besöksförbud men de boende 

kan komma och gå som de vill och därmed ”ta in” smitta. Låg 

sjukfrånvaro bland medarbetarna. Situationen inom äldreomsorgens 

verksamheter och situationen inom funktionsnedsättning och 

socialpsykiatri är överensstämmande. Förvaltningen började utifrån 

smittspridning i Järvaområdet, tidigt att använda visir och annan 

skyddsutrustning. Samtliga medarbetare i förvaltningens 

verksamheter har under hela utbrottet av Corona pandemin haft 

tillräcklig skyddsutrustning utifrån gällande smittskyddsregler. Ett 

antal medarbetare som haft symptom har testats, de flesta är tillbaka 

i tjänst. 

§ 6 Lokalfrågor för öppna mötesplatser 

Husby öppna mötesplatser har gjort utskick om att dra igång 

aktiviteter i augusti, t.ex. filmkvällar utomhus. 

 

Akalla öppna mötesplatser har ställt in all verksamhet, även 

sommarens utomhusevenemang på innergården. 

 

Rinkeby öppna mötesplatser har ställt in all verksamhet tills vidare. 

 

De aktiviteter som förvaltningen kommer att ansvara för under 

sommaren kan komma att genomföras på de olika mötesplatserna 

som har tillgång till lämpliga utegårdar. Birgitta Hedlund-Kenttä 

håller i planering för detta och kommer att höra av sig till berörda 

för att ev. låna lokaler samt få hjälp att marknadsföra evenemangen 

på lämpligt sätt. Samtliga aktiviteter kommer att genomföras utifrån 

gällande smittskyddsregler. 

 

En översyn av samtliga lokaler görs för att se om 

samordningsvinster kan göras för 2021. 

§ 7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
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§ 8 Gäst Lars Sonde från Äldrecentrum, återgivelse av 
rapport Stockholms stads äldrevänlighet. 

Lars Sonde presenterar resultatet av den baslinjemätning som gjorts 

av Äldrecentrum. Mätningen har haft god svarsfrekvens och ett eget 

resultat har sammanställts för äldre i Rinkeby-Kista. Rådet 

efterfrågar svar utifrån de olika stadsdelarna inom stadsdelsområdet 

men resultatet är inte sammanställt så. Inte heller utifrån 

hyresrätt/bostadsrätt, däremot så finns frågan om eget ägande vilket 

eventuellt skulle kunna göra det möjligt att få en annan fördelning 

av svaren. Frågan upplevs aktuell av rådet då Rinkeby främst består 

av hyresrätter och Kista av bostadsrätter och detta skulle även 

kunna innebära att man svarat olika t.ex. gällande upplevd trygghet 

då det upplevs stora lokala variationer. 

 

Presentationen bifogas. 

§ 9 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde för pensionärsrådet äger rum onsdagen den  

10 juni kl. 13.00 -15.00 via skype.  

 

Inför mötet kontaktar Linda Lantz de som inte närvarat vid dagens 

möte för att se om de önskar tekniskt stöd. 

§ 10 Avslutning 

Ordförande Sievert Balkeståhl avslutade mötet. 

 

 

 

Bilagor 

1. Statistikuppgifter beslut och domar 

2. Presentation av Lars Sonde från Äldrecentrum, återgivelse 

av rapport Stockholms stads äldrevänlighet 


