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       Justerare                                      Olof Kjernald 

   

 



§ 1.  

 

Mötet öppnas 

 

Ordföranden Monica hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Gabriella Junggren efterträder 

Bengt Carlsson som vice ordförande. Gabriella hälsas välkommen.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

§ 2. 
 

Val av justerare och godkännande av föregående protokoll 

 

Olof Kjernald 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.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 
§ 4.  

 

Inbjuden gäst informerar  

 

Alf Egerbladh, Utvecklingsledare IT samt Åsa Thorsén, Projektledare IT Välfärd informerar 

om mobilt arbetssätt och välfärdsteknik inom välfärden. Det blir allt mer digitalt och trådlöst i 

samhället. Endast 5-15 procent av Sveriges befolkning använder inte internet idag.  

 

Två projekt träder i kraft i staden under hösten: Treserva mobilt arbetssätt och IT-städ för 

planering och uppföljning. Checka in och checka ut. Syftet är att utveckla tekniken inom 

hemtjänsten - ett mobilt arbetssätt som verktyg. Intraservice i staden kommer ansvara för 

systemet vilket samtliga tio stadsdelar ska införa. Testgrupper och studier har genomförts för 

att undersöka nyttan och upplevelsen är positiv.  

 

I mobilen kommer nödvändig information om omsorgstagaren finnas för att kunna utföra rätt 

insatser. Dokumentation sker idag digitalt och möjlighet ges nu att dokumentera direkt i 

mobilen på plats med omsorgstagaren. Man kommer tydligt se vilka insatser som ska 

genomföras samt vilken tid det dessa tar. Detta kommer underlätta och spara tid som istället 

kan läggas på omsorgstagarna.  

 



Skulle mobilen försvinna kommer ingen att komma åt informationen. Staden tillhandahåller 

ett digitalt bibliotek där samtlig information finns samlad. Där kan mobilen spärras och 

information raderas. Varje medarbetare måste logga in och legitimera sig i mobilen dock ska 

ordinarie legitimation/ID-handling alltid visas.  

 

Michael frågar om integritet. Hur säkerställer vi att journalerna inte sprids? Enligt Åsa och 

Alf är säkerhetsnivån hög och följer de krav som ställs. Det förekommer även stölder av 

mediciner. Detta är en mänsklig faktor vilket inte systemet kan förhindra. För den äldre 

generationen kan teknikens framväxt upplevas som snabb. Äldre har dessutom inte alltid råd 

att köpa dyr teknik. Eftersom samhällets funktioner bygger på detta skapar det klyftor. Vi 

behöver därför ta hänsyn till den äldre generationen och hur vi tekniskt kan underlätta så att 

alla inkluderas. 

 

BESLUT 
Informationen antecknas.  

 

§ 5. Aktuella äldreomsorgsfrågor. Sektorchefen informerar 

 

Minska avfallet på våra äldreboenden. Göteborgs Stad står för hela 25 procent av allt 

hushållsavfall i staden. Ett arbete har därför påbörjats för att minska mängden avfall. 

Avfallsplan antogs i nämnden i april och Örgryte-Härlanda är först av stadsdelarna med att 

inkludera alla äldreboenden. Nya rutiner har införts för att förebygga matsvinn. Dessutom ska 

användandet av engångsprodukter minskas samt inköp samordnas. Miljöombud har utsetts. 

Ombuden ska samarbeta med kostombuden. Stadens hygiensköterska Lotta Osbeck kommer 

även stötta upp i kunskap om hygien.  

 

Sopsorteringen ska bli bättre. Äldreboendenas avfallsrum har setts över så de är funktionella 

och nya sorteringsmöbler är inköpta. Till år 2030 ska mängderna hushållsavfall ha minskat 

med minst 30 procent, per person, jämfört med 2010. Emil Björklund, från Kretslopp och 

Vatten, leder avfallsprojektet. Med sig har han goda erfarenheter från arbetet med att minska 

avfallet på Sekelbo äldreboende i Östra Göteborg. Elin Carlsson, stadsdelens 

utvecklingsledare för miljöfrågor, stöttar i projektet.  

 

Rökfria äldreboenden. I samband med inflyttning kommer alla att få brev med information 

om vad det innebär. Redan vid ansökan om plats ska biståndshandläggaren informera. 

Äldreboendesamordningen, som förmedlar lägenheter på stadens alla äldreboenden, kommer 

att ge samma information. I anslutning till varje äldreboende ska det finnas en plats där 

rökning är tillåten, belägen där andra hyresgäster inte störs. LPR instämmer i beslutet. 

 

Ökad valfrihet i hemtjänsten (LOV). Alla med hemtjänst får ett informationsbrev om vad det 

innebär under maj. Stadsledningskontorets förslag till förfrågningsunderlag är på remiss, ska 

vara inne 17 maj. Kommunfullmäktige fattar beslut den 15 juni 2017.  

 

Frågan om trygghetslarm för ensamma och otrygga äldre. LPR föreslår att det ska vara enkelt 

att söka larm när man känner behov. Larm söker man via biståndsenheten. Är det nödvändigt? 

Hur går det med digitaliseringen av larm i Göteborg? 

 

 

 

 



Långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter 2021 - 2035. LPR har tagit del och 

understryker att äldreboenden inte får användas till andra verksamheter. Köp av 

äldreboendeplatser och korttidsplatser i Ale kommun. LPR tillstyrker behovet. 

Motion SD angående att bygga ytterligare fyra äldreboenden. LPR instämmer i förslag till 

beslut och avstyrker motionen. Motion M om fler platser i äldreomsorgen. LPR ställer sig 

bakom förslagen i motionen. Befolkningen blir allt äldre och behovet av äldreboenden 

kommer att öka om inte andra boendeformer aktualiseras. Michael tar med sig detta. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

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

 

Största frågan sedan en tid tillbaka är införandet av besparingspaket och nedskärningar inom 

hela förvaltningen. Förhoppningen är att detta ska räcka och att vi ska göra ett nollresultat.  

 

Till 2021 ska 21 000 nya bostäder vara klart. Förvaltningen arbetar hårt för att påskynda detta.  

 

Högt sjuktal i stadsdelen. Vissa verksamheter har 14-15 % sjukfrånvaro. Enligt Suzanne 

arbetar HR-enheten som har hand om personalfrågor aktivt med detta.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

§ 7. Budget- när det är aktuellt  

 

Besparingar inom äldreomsorgen. Åtgärder som genomförts är att spara in timmar inom 

hemtjänsten, införa fler trygghetskameror och att slå samman hemtjänst under 65 år med 

hemtjänst över 65 år. Arbetet med besparingarna pågår och det går åt rätt håll.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 8. Samhällsbyggnadsfrågor  

 

Den långsiktiga äldreboendeplanen kommer att skickas ut på remiss till samtliga stadsdelar.  

Poseidon planerar att bygga om till trygghetslägenheter på Olskrokstorget. LPR tror att behov 

finns trots det svala intresset för att få sin lägenhet tillgänglighetsanpassad. LPR önskar att 

Hälsofrämjande - och förebyggandeenheten försöker uppmuntra de seniorer som bor i 

området till bättre boende. 

 

Michael efterfrågar LPRs mening om förslaget att bygga äldreboende kombinerat med 

förskola vid Härlanda Tjärn. LPR ställer sig bakom förslaget och ser flera fördelar med 

flergenerationsboende.   

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 9. Kvarstående frågor  



BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 10. Övrigt  

 

SOU2017:21 (Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer). Emma skickar 

ut sammanfattningen till samtliga i rådet. 

 

Bomässa i början av 2018. Emma planerar detta tillsammans med Hälsofrämjande- och 

förebyggandeenheten. Förslag välkomnas.  

 

HBTQ dagar för seniorer 7-8 juni i Örgryte-Härlanda ordnas för sjätte året i rad. Folder 

utdelas. 

 

Föreningsrådet söker representant istället för Karin Larsson. Monica åtar sig att finns 

ersättare.  

 

Generationsmöten 2017. Arbetsgrupp är bildad och enligt Emma är handlingsplan och 

inventering klar. Förslag välkomnas gärna.  

 

Anna-Lena har varit på ett första möte om Europride som kommer äga rum 27 juli och 10 

augusti 2018. 

 

Kultur med ”Alive inside” via SVT. Musikens mycket positiva inverkan på personer med 

minnesproblematik visades och var häpnadsväckande. Något för stadsdelen att arbeta med? 

 

Informationskanalen ”Vårt Göteborg” – Göteborgs Stads nyhetstidning på nätet. Vill man 

veta mer kontakta: Vårt Göteborg 404 82 Göteborg på telefon 031 – 36 86 00. 

http://www.vartgoteborg.se. Där kan Du prenumerera om Du så önskar.   

 

BESLUT 

Information antecknas.  

 

§ 11. Tid för nästkommande möten 

 

Kulturhuset Kåken, Stora Salen. Klockan 14-15 (förmöte) och klockan 15-17.  

 

Tisdag 22 augusti (Patientnämnden Carina Liljesand) 

Tisdag 3 oktober  

Tisdag 29 november 

 

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. 

http://www.vartgoteborg.se/

