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Protokoll 2021-09-15 
Stadsdelsnämndens pensionärsråd 

Närvarande ledamöter pensionärsrådet; 

Sievert Balkeståhl, ordförande, PRO  

Mats Hellberg, vice ordförande, SPF  

Karin Baad, PRO  

Yvonne Zettergren, SPF 

Roland Eliasson, SKPF 

Britta Thunberg, SPF, ersättare 

Cecilia Gjerdrum, SPF, ersättare 

Anja Heinonen, PRO, ersättare  

Kathy Arvidsson, PRO, ersättare 

Närvarande tjänstemän: 

Linda Lantz, utredare 

Gäster: 

Eva Stenstam kulturförvaltningen Stockholms stad 

 

Protokollet justerat: 

 

Godkänt per mail 2021-09-20 

Sievert Balkeståhl, ordförande nämndens pensionärsråd 

 

Godkänt per mail 2021-09-20 

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 

2021-08-18, lades till handlingarna.  

§ 4 Gäster  

Eva Stenstam från Stockholms stads kulturförvaltning informerar 

om uppdraget att arbeta med kulturutbud och tillgänglighet till 

kultur för äldre vilket är nytt för i år. Uppdraget har under året 
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fokuserats på målgruppen äldre med insatser ifrån stadens 

äldreomsorg. Presentation bifogas 

§ 5 Information från förvaltningen  

T2 har färdigställts och tas på nästa nämndsammanträde. 

Information lämnas om innehåll i avsnittet äldreomsorg, KF-mål 

1.5. 

 

Ny direktör Toni Mellblom börjar i förvaltningen denna vecka. 

 

2022 års budget kommer 6 oktober. 

 

Inbjudan till Trygghetsvandring har skickats till samtliga ledamöter. 

§ 7 Ärenden till nästa nämndsammanträde  
Ärendet som rör utföraren Kavat omsorg vilket driver vård- och 

omsorgsboende Beijtona samt Persikan, i stadsdelsområdet 

diskuteras. Antalet tomma platser i verksamheten, och i vård- och 

omsorgsboenden generellt i staden är bekymmersamt för att 

säkerställa bemanning och kvalitet. Rådet framför önskemål om 

mer information, utredare Annika Ekengren kommer att bjudas in 

till rådet. Annika Ekengren har under 2021 ansvarat för de LOV- 

uppföljningar som förvaltningen tilldelats av socialförvaltning och 

äldreförvaltning. 

§ 8 Lokalfrågor för öppna mötesplatser 

Avdelningens utredare samt medarbetare ifrån Kista aktivitetscenter 

genomför nu möten med respektive mötesplats för att utbyta 

information, se hur samarbetet kan utvecklas samt följa upp 

aktivitetsutbudet för äldre i stadsdelsområdet. 

§ 9 Övriga frågor 

§ 10 Nästa sammanträde  

Pensionärsrådets nästa sammanträde är onsdag 13 oktober kl. 13-15, 

Borgarfjordsgatan 14, lokal Järvasalen.  

§ 11 Avslutning 

Ordförande avslutade mötet. 

 

 


