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Protokoll 2021-08-18 
Stadsdelsnämndens pensionärsråd 

Närvarande ledamöter pensionärsrådet; 

Sievert Balkeståhl, ordförande, PRO  

Mats Hellberg, vice ordförande, SPF  

Karin Baad, PRO  

Yvonne Zettergren, SPF 

Roland Eliasson, SKPF 

Cecilia Gjerdrum, SPF, ersättare 

Kerstin Friman-Löfgren, PRO, ersättare  

Anja Heinonen, PRO, ersättare  

Kathy Arvidsson, PRO, ersättare 

Närvarande tjänstemän: 

Ingrid Brännström, avdelningschef 

Linda Lantz, utredare 

Gäster: 

Anna Lundin, enhetschef utförarenhet socialpsykiatri Rinkeby-Kista 

stadsdelsförvaltning 

 

Roger Zetterström personligt ombud, Rinkeby-Kista 

stadsdelsförvaltning 

Protokollet justerat: 

 

 

Sievert Balkeståhl, ordförande nämndens pensionärsråd 

 

 

Mats Hellberg, vice ordförande pensionärsråd 

 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande  

Sievert Balkeståhl hälsade alla välkomna till sammanträdet  

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes  

§ 3 Anmälan av föregående protokoll  

Protokoll från gemensamt pensionärsråd samt funktionshinderråd 

2021-06-16, lades till handlingarna. Protokoll har skickats till 

samtliga ledamöter i respektive råd. 
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§ 4 Gäster  

Anna Lundin enhetschef informerar om utförarenhet socialpsykiatri. 

Enheten innehåller flera olika verksamheter; gruppboende, 

boendestöd, arbetscentrum, personligt ombud och en mötesplats för 

målgruppen. Målgruppen omfattar personer över 18 år. 

 

Boendestöd är den verksamhet som främst har kontakt och klienter 

som är över 65 år. 

257 klienter totalt  

69 personer över 65 år, 38 kvinnor och 31 män. 

 

Boendestöd arbetar med främst med motivationsinsatser för att 

klienten ska skapa eller återbygga struktur i vardagen. Uppdraget 

kan utformas med olika mål t.ex. stöd att upprätta struktur för en 

fungerande vardagssituation i hemmet för att klara ett 

förvärvsarbete eller familjeliv, förhindra vräkning, stöd att sköta 

privatekonomi, stöd i kontakt med myndigheter, behov av sanering 

av den egna bostaden o.dyl. Skillnaden mellan boendestöd och 

hemtjänst är uppdragets utformning. Boendestöd arbetar 

motiverande, stödjande och med struktur. Hemtjänst utför praktiskt 

arbete i form av olika stödinsatser hos den enskilde. 

 

Arbetet gällande mat och måltider kan ingå i det stöd 

boendestödjaren utför hos en enskild. Det kan till exempel ingå att 

upprätta en planering för veckans måltider, inköp, tillagning av 

måltid. Medarbetarna utbildas kontinuerligt inom området mat och 

måltider för äldre. 

 

Teamet som arbetar med äldre har inrättats utifrån ett identifierat 

behov och består av 4-5 personer med kompetens såväl inom 

psykisk ohälsa som geriatrik och åldrande. 

 

Uppsökare finns hos beställarenheten. 

 

Roger Zetterström: Roger har arbetat som personligt ombud i Järva 

sedan juni 2017. Personligt ombud hjälper personer att etablera 

kontakt med myndigheter och sjukvård samt kan bistå i samtal med 

myndigheter och sjukvård. 

 

Kriteriet för att få stöd av personligt ombud är att personen lider av 

långvarig psykisk ohälsa. I dagsläget har Roger kontakt med ca 10 

personer över 65 år. Under 2021 har Roger även gett några personer 

stöd med att kontakta pensionsmyndigheten inför att personer når 

pensionsålder. Stödet kan även bli akut vid vräkningshot, hemlöshet 

o. dyl. Rogers bedömning är att det i stadsdelsområdet finns ett 
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mörkertal av äldre i målgruppen som skulle behöva stöd av 

personligt ombud. Bibliotek, vårdcentraler, olika trossamfund är 

platser som Roger söker upp. Den enskilde styr uppdraget. 

§ 5 Information från förvaltningen  

Information lämnas om de sommaraktiviteter som genomförts för 

äldre. Höstens program planeras utifrån rådande rekommendationer. 

 

Regionens vaccinationsbussar fortsätter att finnas i 

stadsdelsområdet. Även den som saknar svensk personnummer kan 

få vaccination i bussen. Vaccinationsbuss - 1177 Vårdguiden 

• Husby, Oslogatan 4: Tisdagar och onsdagar kl 11–17 

• Rinkeby, Rinkeby torg:Torsdagar och fredagar kl 11–17  

Lördagar kl 11–15 

 

Viss smittspridning fortgår i Sverige. Förvaltningen fortsätter att 

bevaka, informera och följa restriktionerna i samtliga 

verksamhetslokaler. 

 

Föreslaget ny direktör Toni Mellblom. Susanne Leinsköld slutar 15 

september och tillträder då som stadens äldreombudsman. 

 

Arbetet med Rinkeby VoB fortskrider. Verksamheten ska 

upphandlas och kommer därmed att driva av ett privat företag. 

 

Trygghetsvandring planeras. Mer information om detta skickas ut så 

snart det är bokat tid och plats. 

§ 7 Ärenden till nästa nämndsammanträde  
Inga ärenden detta sammanträde som direkt berör pensionärsrådets 

målgrupp. 

§ 8 Lokalfrågor för öppna mötesplatser 

Trädgården i Rinkeby öppna mötesplatser har förfallit. 

Verksamheten fortsatt delvis stängd och har inte annonserat några 

öppna aktiviteter. Kapi kommer att återuppta sin verksamhet på 

torsdagar.  

Husby öppnade sina aktiviteter 2021-08-17. 

 

Möte för gemensam planering av aktiviteter med aktivitetscenter 

bör ske. Linda återkommer med datum för möte. 

§ 9 Övriga frågor 

Fråga utifrån tillgänglighet resp. trygghetsvandringar, påtalade 

brister som inte åtgärdats. Rådets ledamöter hänvisas att använda 

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccinationsbuss/
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”tyck till” appen, det går bra att anmäla igen om brist inte åtgärdas. 

Man kan även maila förvaltningens kontaktbrevlåda.  

rinkeby-kista@stockholm.se 

 

Fråga om redovisning av statistik gällande beslut. Redovisning har 

tidigare skett månadsvis för rådet men problem med den digitala 

sammanställningen i dokumentationssystemet paraplyt har 

identifierats vilket innebär att det för närvarande inte bedöms finnas 

siffror för detta som är relevanta att ta del av med denna kontinuitet. 

Rådet träffar enhetschef regelbundet varpå frågor gällande avslag 

och domar kan ställas vid dessa tillfällen. 

§ 10 Nästa sammanträde  

Pensionärsrådets nästa sammanträde är onsdag 15 september  

kl. 13-15. Mötet hålls på stadsdelsförvaltningens kontor 

Borgarfjordsgatan 14, lokal Järvasalen.  

Gäster: Eva Stenstam och Moa Almerud som arbetar med 

Kulturförvaltningens uppdrag om kultur för äldre.  

§ 11 Avslutning 

Ordförande Sievert Balkeståhl avslutade mötet. 
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