
LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA             PROTOKOLL 

 

 

                                      Sammanträdesdatum            2018-01-30 

 

TID                          kl. 15:00-17:00 

PLATS        Stora salen, Kulturhuset Kåken 

 

 

LEDAMÖTER 

      

                                                                       Monica Påhlsson SPF 

           Gabriella Junggren PRO 

Hasse Kimmevik PRO 

Olof Kjernald  RPG 

 

ERSÄTTARE         

Anna-Lena Stjernlöf SKPF 

Ulla Grangård SPF 

Rolf Krafft  PRO 

Maj-Britt Denetz SKPF 

 

FÖRHINDER   

Svea Olausson  PRO 

Roland Dahlström (S) Adjungerad, 

Stadsdelsnämnden 

Michael Wigg (M) Adjungerad, 

Stadsdelsnämnden 

 

ÖVRIGA NÄRVARANDE          

   Anette Johannesson Sektorschef ÄO/HSV 

Ann-Kristine Wilson (S) Adjungerad, 

Stadsdelsnämnden 

Ida Fossenstrand (M) Adjungerad, 

Stadsdelsnämnden 

Sara Carlsson Enhetschef Hälsofrämjande- 

och förebyggandeenheten 

Linnea Pousard Metodutvecklare hemtjänst 

Emma Nilsson   Sekreterare 

 

 

 

JUSTERARE       

 

PARAGRAFER       1–11 

 

UNDERSKRIFTER                …………….…….. …………………………………. 

      Sekreterare                                                 Emma Nilsson 

 

    ………………….… …………………………………. 

      Ordföranden                        Monica Påhlsson 

      

      ……………………. ………………………………….. 

                                                    Justerare                                                Hasse Kimmevik 

 



§ 1.  

 

Mötet öppnas 

 

Ordföranden Monica hälsar alla välkomna och öppnar mötet. LPR hälsar Ida Fossenstrand (M) 

välkommen, ny representant efter Marie Gülich. Ulf Atlestam har avgått, ingen ersättare utses. 

Olof Kjernald går istället upp som ordinarie.   

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 2. 
 

Val av justerare och godkännande av föregående protokoll 

 

Hasse Kimmevik utses att justera dagens protokoll. Förra mötesprotokollet godkännes och läggs till 

handlingarna.   

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

§ 3. 

 

Fastställande av dagordning  

 

Monica ställer frågan om dagordningen kan godkännas och om det är något som ska tilläggas. Det 

som ska läggas till går in under rubriken övrigt.  

 

Anette har med sig en ordförandeklubba i trä från tidigare Örgryte LPR. Anette lämnar över den till 

ordförande Monica. Klubban får bli en symbol och användas vid kommande rådsmöten. 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

§ 4.  

 

Inbjudna gäster 

 

Sara Carlsson, Enhetschef Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten och Linnea Pousard, 

Metodutvecklare hemtjänst är inbjudna för att berätta om arbetet inför EuroPride 2018. Stadsdelen 

arbetar aktivt kring dessa frågor. Sektor äldreomsorg har i år valt att lägga extra fokus och göra 

gemensamma aktiviteter inom mänskliga rättigheter och normmedevetenhet. Dels för medarbetarna i 

form av kompetensutveckling och för medborgarna. En arbetsgrupp är bildad. Arbetet kommer 

avslutas med paraden den 18 augusti i Göteborg.  

 

Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten har haft HBTQ-dagar för seniorer sex år i rad, där 

stadsdelen bland annat samverkat med West Pride. Ett nytt koncept behövs och LPR inbjuds att delge 

tankar och idéer. Att arbeta generationsöverskridande är en del. Folkhälsorådet den 1 mars kommer ha 

fokus på detta. Ett förslag är att gemensamt bjuda in Ungdomsrådet och Pensionärsrådet. Susanne 

Thorsson som är samordnare för Ungdomsrådet ställer sig positiv. LPR är positiv till ett gemensamt 

möte. Informationsblad om EuroPride delas ut. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 



§ 5. Aktuella äldreomsorgsfrågor. Sektorchefen informerar 

 

Information om Göteborgs Stads omorganisation. Den 1 juli 2018 flyttas ansvaret för Göteborgs 

förskolor och grundskolor från de tio stadsdelsförvaltningarna till två förvaltningar. Två nya nämnder 

kommer att införas och två förvaltningsdirektörer har rekryterats. Elisabet Nord blir direktör för 

förskoleförvaltningen och Bengt Randén för grundskoleförvaltningen. Den 1 mars ska även 

ledningsgrupper vara bemannade och rekrytering pågår.  

 

Kommunstyrelsen har beställt en utredning med förslag om hur de verksamheter som finns kvar i 

stadsdelarna ska vara organiserade efter 1 juli 2018. Det finns två möjliga inriktningar, egna 

förvaltning eller stadsdelar. Utredningen ska överlämnas till Kommunstyrelsen i april.  

 

Anette kommer att sluta som Sektorschef för att tillträda som chef på Stadsledningskontoret inom 

avdelning Äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Rekrytering av tjänsten pågår och ska vara klar i 

början på mars. En ny Sektorschef kan tidigast vara på plats i juni.  

 

Träffpunkten i Kallebäck har sagts upp på grund av dålig ventilation och ny lokal söks i Kallebäck. 

  

Informationsträffar där utförare av hemtjänst i stadsdelen presenterar sig inför att brukarna ska välja 

utförare i samband med införandet av LOV. I ÖH har en privat leverantör godkänts som utförare. 

Amandas hemtjänst AB kommer att erbjuda tjänster i Olskroken och Lunden, ett av våra tre områden. 

 

Förslag till nya taxor 2019 ska beslutas av kommunfullmäktige den 7 februari. Förslag till nya taxor 

bifogas i protokollet. 

 

Maten inom hemtjänsten. Rådet hade provsmakning av Sodexos mat vid sitt sammanträde den 30 

november. Rådet är enig att maten inte var så smakfull och alla rätter hade liknande smak och dålig 

kryddning. Sektorn har ett politiskt uppdrag att arbeta för att förbättra matsituationen inom 

hemtjänsten. Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten har fått uppdraget.  

 

Monica tar upp en artikel i Göteborgsposten där en person i ÖH farit illa. Anette informerar att en Lex 

Sarah-utredning pågår för att bedöma om stadsdelen brustit i arbetet och hur vi i så fall måste förbättra 

våra rutiner för att säkra att det inte ska ske igen.   

 

Kön till äldreboendeplatser är i nuläget 39 stycken, 29 av dessa är somatiska och 10 demens. En 

minskning från samma månad förra året då det var 60 stycken. En person som beviljats ett 

äldreboende ska få beslutet verkställt omgående. Inom tre månader rapporteras det om beslut inte 

fattats. Stadsdelen klarar den tidsgränsen. Personer med demensdiagnos får ett boende inom tre till 

fyra veckor. Effektivisering av in och ut flyttning har medfört fler platser snabbare. Kostnadseffektivt 

utan att ge sämre vård för den äldre.  

 

LPR protesterar en andra gång till Stadsdelsnämnden i ÖH mot nedläggningen av tidningen Seniorliv. 

LPR vill ha svar och eller bli inbjuden till diskussion. Att all information hädanefter ska finnas digitalt 

betecknas som åldersdiskriminerande. Suzanne Dahlin bjuds in till 27 mars för diskussion kring 

kommunikationen med pensionärerna i ÖH. Skrivelsen bifogas i protokollet. 

 

Monica och Anna-Lena hade varit på Göteborgs Stads pensionärsråd där Lisa Holtz, processledare 

stadsutveckling, var inbjudan för att prata om Åldersvänligt Göteborg. Hon har uppdrag att bland 

annat ta fram en publikation i ämnet. LPR anser att deras synpunkter borde efterfrågats i detta arbete.   

 

LPR önskar utvärdering av sitt arbete så som sker i andra stadsdelar. En utvärdering ska göras.  

 

Temadag den 12 december. Det goda livet - temadag om fallprevention och fall med Yngve 

Gustafson. Sammanfattning bifogas i protokollet.  

 



BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

§ 6. Adjungerade politiker informerar om ärende vid SDN och till SDN  

 

Frågor som är aktuella: Genomgång av årsrapport, bostadsbyggande i Björkekärr samt Stadsdelens 

framtid. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 7. Budget- när det är aktuellt  

 

Budgetgenomgång vid nästa möte.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

§ 8. Samhällsbyggnadsfrågor  

  

Bomässa för seniorer torsdag den 19 april på Kulturhuset Kåken klockan 10–18. Det kommer vara 

utställare på plats där man som senior kan få information om ditt framtida boende. Lisbeth Lindal, 

forskare inom området, kommer att föreläsa om trygghet kopplat till boende för seniorer.  

 

Poseidon startar upp Trygghetsboende i Olskroken. Två trygghetsvärdar på totalt 50 % kommer att 

anställas. Poseidon köper detta av den Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten. 30 % med start 1 

april och 50 % fr o m juni. Att bo i ett trygghetsboende innebär ingen flytt och ingen hyreshöjning. 

Tanken är att du som är 70 år ska känna dig trygg hemma längre med enkla anpassningar. Poseidon är 

det första bostadsbolaget inom Framtiden AB som startar trygghetsboende i stadsdelen. Förslag att 

bjuda in Patrik Hakenmyr, projektledare, för att berätta mer. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 9. Kvarstående frågor  

 

Förslag på gäster: 

 

Amanda Östman, Utvecklingsledare stadsutveckling, vill gärna komma ut och redovisa LUP:en (lokalt 

utvecklingsprogram) och den workshop vi hade i höstas för att ta fram nya förslag. Amanda är 

välkommen den 27 mars.  

 

Framtidsfullmakter. Önskemål att bjuda in någon som kan informera om detta. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 10. Övrigt  
 

Förslag till nya taxor 2019, protest av nedläggningen av Seniorliv samt sammanfattning av Yngve 

Gustafsons föreläsning bifogas i protokollet.  

 



 

BESLUT 

Information antecknas.  

 

§ 11. Tid för nästkommande möte  

 

Den 27 mars. Kulturhuset Kåken, Stora Salen. Klockan 14–15 (förmöte med 

pensionärsorganisationerna) och klockan 15–17 ordinarie möte.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda. Telefon: 031-365 60 00 Fax: 031-365 63 13 

Box 170 94, Besöksadress: Kålltorpsgatan 2, 402 61 Göteborgs Stad 

 


