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Protokoll 2021-01-27
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
Mona Stenlund, utredare

Gäster:
Inga gäster

___________________________________
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 Val av ordförande och vice ordförande
För 2021 ska ordförande och viceordförande väljas. Till ordförande 
väljs Sivert Balkeståhl. Till vice ordförande väljs Mats Hellberg.
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§ 3 Anmälan av föregående protokoll 
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2020-10-21 lades till 
handlingarna. Protokollet har skickats till samtliga ledamöter.

§ 4 Rapport från förvaltningen
Information av Ingrid Brännström avdelningschef.
Besöksförbud på SÄBO är förlängt till den 23 februari.  Det är 
folkhälsomyndigheten som tar beslut om förlängt besöksförbud och 
Stockholmstad har skickat in ansökan. Om besöksförbudet hävs 
kommer Stockholmstad ta fram uppdaterade rutiner för att 
genomföra besök på ett säkert sätt.. Mötesplatserna är fortfarande 
stängda. Vaccinationer är påbörjade på Kista VoB och Kista 
Servicehus och har fungerat bra, de flesta boende har tackat ja. 
Även för personal är vaccinationer påbörjade. En viss tveksamhet 
till att vaccinera sig finns bland vissa av personalen och därför 
arbetar vi med information via chefer och MAS (medicinskt 
ansvarig sjuksköterska). Vi kan inte kräva att personal ska vaccinera 
sig. Vårdcentraler har samlat in samtyckesblanketter från personer 
som har hemtjänst och vaccinationer kommer att påbörjas. 
Information från verksamhetsberättelsen kommer vid ett senare 
möte. Verksamhetsplanen för 2021 kommer att tas på nämnden den 
4 februari.
Ansökan om föreningsbidrag inför 2021 ska göras till förvaltningen 
och verksamhetsberättelse från 2020 skickas in tillsammans med 
ansökan. 

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 
Sievert Balkeståhl gick igenom utsändningslistan och ärenden inför 
stadsdelsnämndens sammanträde 2021-02-04. 

§ 6 Lokalfrågor för öppna mötesplatser
Stadsdelsnämnden beslutade den 17/12 att ge stadsdelsdirektören i 
uppdrag att godkänna överenskommelse om förtida avflytt från 
fastigheten Sveaborg 6 i Akalla. 
Det var sedan tidigare beslutat att stadsdelsförvaltningens 
verksamheter som var förlagda till Sibeliusgången 20 skulle flytta 
från fastigheten år 2022 men pga av den försäljning som nu 
genomfördes var det nödvändigt att lämna fastigheten tidigare för 
att inte förbinda sig till hyresavtal som sträcker sig många år framåt 
i tiden. Stadsdelsförvaltningen har under många år kunnat upplåta 
vissa lokaler till pensionärsföreningar i området.
Nämndens beslut som togs i december innebär att förvaltningen 
kommer att avsluta alla kontrakt med den nya värden på 
Sibeliusgången 20 fr.o.m. 1 mars 2021 vilket även innefattar den 
lokal som upplåtits till pensionärsföreningarna i området. Kvar 
finns dock lokalen i Husby som är rymlig och ligger centralt i 
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området. Aktiviteter som idag bedrivs av pensionärsföreningarna i 
Akalla kan förläggas till Husby. Det finns även möjlighet att 
förlägga aktiviteter till Kista aktivitetscenter. Det finns därutöver en 
lokal i Rinkeby som förvaltningen upplåter till öppna mötesplatser. 
För båda dessa lokaler står förvaltningen för hyra och dessutom 
driftskostnad vilken är unikt för Rinkeby-Kista. 
  

§ 7 Övriga frågor
Ett förslag om en särskild punkt för att prata om privata företag i 
hemtjänst och äldreomsorg kom upp. Förslag att det blir på mötet i 
april. Det skulle vara bra att bjuda in de som upphandlar hemtjänst 
för att få mer information om valfriheten.

§9 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde för pensionärsrådet äger rum onsdagen den 
23 februari kl. 13.00 -15.00. Detta möte kommer att hållas på 
medborgarkontoret i Husby samt deltagande via skype. 

§ 11 Avslutning
Ordförande Sievert Balkeståhl avslutade mötet.

Bilagor
1. 
2. 


	Protokoll 2021-01-27
	Stadsdelsnämndens pensionärsråd
	§ 1 Sammanträdets öppnande
	§ 2 Fastställande av dagordning
	§ 3 Val av ordförande och vice ordförande
	§ 3 Anmälan av föregående protokoll
	§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
	§ 6 Lokalfrågor för öppna mötesplatser
	§ 7 Övriga frågor
	§ 11 Avslutning
	Bilagor

