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§ 1.  

 

Mötet öppnas 

 

Ordföranden Monica hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 2. 

 

Val av justerare och godkännande av föregående protokoll 

 

Maj-Britt Denetz 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.  

 

Inbjudna gäster 

 

Amanda Östman, utvecklingsledare stadsutveckling, Emelie Eék, utvecklingsledare folkhälsa, och Isa 

Eklund Berglöf, vikarierande utvecklingsledare folkhälsa är inbjudna med anledning av att Lokalt 

utvecklingsprogram (LUP) ska revideras. En sammanställning har genomförts med de synpunkter som 

framkommit i dialog med stadsdelens råd under 2016 och 2017. Det finns ett särskilt uppdrag att 

fördjupa områdena ett jämlikt Göteborg, klimat och miljö samt ett kulturperspektiv.  

 

Stadsdelens lokala utvecklingsprogram (2014) innehåller beskrivning av de 12 primärområdena. För 

respektive primärområde finns en beskrivning av själva området utifrån sociala aspekter; så som 

befolkningsantal, åldersspann för medborgarna, hur bebyggelsen ser ut, vilken typ av service och vilka 

verksamheter som finns i området samt hur kollektivtrafiken ser ut. För varje primärområde finns 

också en beskrivning av områdets kvalitéer, behov och utmaningar.  

Lokalt utvecklingsprogram är politiskt antaget och används dels internt i stadsdelen när exempelvis 

detaljplaneärenden ska besvaras, dels av de planerande förvaltningarna som underlag när något 

område ska byggas om/rustas upp. Det finns riktlinjer för samhällsbyggnad som bygger på kunskaper 

från medborgar- och medarbetardialoger. Det är ett levande dokument som ska fungera som ett 

underlag för förändring. Förslaget bearbetas gentemot stadens styrande dokument och av politikerna i 

SDN innan ett mer färdigt förslag läggs fram till SDN. 

Prioriterade frågor från LPR angående LUP:  

 



• Trafiksituationen i Kallebäck måste kraftigt förbättras t ex in- och utfarter. Se LPR skrivelse 

”Kallebäck är en ö”.   

• Fler mötesplatser över gränser för att bryta den stora ensamheten.  

• Trygghetsboende och äldreboende är skriande behov. 

• Stor brist på lokaler för både stora och små möten. 

• Tillgänglighetsinventeringen av trevåningshusen i stadsdelen är genomförd. Det måste leda till 

tillgänglighetsinvesteringar för kvarboende där även utanpåliggande hissar installeras. Se 

bifogad inbjudan till Bomässa för seniorer 19 april. 

• Linbana till Skatås – åtminstone buss en gång varje halvtimma. 

• Fler små bibliotek med café och samlingsplats. 

• Anpassade styr- och ställ – cyklar för seniorer utplaceras i stadsdelen. 

• I övrigt ansluter LPR till flera av de många förslagen speciellt de som lagts fram av 

Ungdomsrådet.  

 

Emelié Eek delar ut foldern; Tips och råd om hur du an undvika att bli utsatt för brott. Den har tagits 

fram via trygg i Ö-H som är ett långsiktigt samverkansarbete med polisen i nordost, 

stadsdelsförvaltningen i Ö-H och invånarna. Detta arbete kommer ingå i LUP:en. För mer information 

se www.goteborg.se/tryggiorgryteharlanda. 

 

Samverkansgruppen för pensionärsföreningar i Ö-H tog vid förra mötet upp vad som händer med 

lokalen Kaprifolen, som länge stått tom i Kallebäck. Wallenstam bygger i Kallebäck och vill använda 

marken där lokalen är. Planen ska upp till byggnadsnämnden i maj b.la. planeras det ett nytt torg, 

vårdcentral, restauranger och ett hus för kulturella aktiviteter i Kallebäck.  

 

Karin Kärrby, kommunikationschef, och Suzanne Dahlin, kommunikatör är inbjuda för att informera 

om kommunikationssätt för seniorer i Ö-H idag och i framtiden efter nedläggningen av Seniorliv.  

 

Det finns såväl tryckt material som digitalt för att informera om det utbud som staden och stadsdelen 

erbjuder. Största delen av tryckt material går till målgruppen seniorer. De resurser vi har ska användas 

så effektivt som möjligt och vi behöver tänka till hur vi ska nå de som är svårast att nå. Stadsdelen 

kommer även se över vilken information som går ut och där det går att marknadsföra och samordna 

denna. LPR välkomnas ge förslag på hur kommunikationsvägarna kan se ut.  

 

Fyra gånger per år kommer det ett tryckt program för stadsdelens träffpunkter ut. Affischer, foldrar till 

särskilda temadagar och andra större aktiviteter sprids på olika sätt. Den hälsofrämjande- och 

förebyggandeenheten arbetar även uppsökande; vistas på offentliga platser, hembesök och bjuder in 

till träffar för seniorer. Via Göteborgs Stads kontaktcenter 031-365 00 00 får du svar på frågor som rör 

hela staden. Nedan finns det information om vad som händer i stadsdelen.  

 

Seniorliv i Örgryte-Härlanda: https://www.facebook.com/seniorlivorgryteharlanda/ 

Örgryte-Härlanda: https://www.facebook.com/orgryteharlanda/ 

LPR konstaterar, såsom i de två skrivelser vi skickat till SDN angående nedläggningen av Seniorliv, 

att långt ifrån alla seniorer har möjlighet eller ekonomi att kommunicera eller ta emot information på 

nätet. Seniorliv gav i en tidning all önskvärd information. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

§ 5. Aktuella äldreomsorgsfrågor. Sektorchefen informerar 

 

Det finns ett uppdrag från kommunstyrelsen att utreda stadsdelarnas framtid som ska vara klart i juni 

för beslut i kommunstyrelsen. Det finns två möjliga inriktningar, egna förvaltningar eller stadsdelar. 

SDN ska ta ställning till hur en ny organisation ska se ut.  

https://www.facebook.com/seniorlivorgryteharlanda/
https://www.facebook.com/orgryteharlanda/


 

LOV startar 3 april. En utförare är kontrakterad i för Lunden och Olskroken. Tre utförare tillkommer 

senare.  

 

Bomässa för seniorer 19 april på Kulturhuset Kåken kl. 11-18 med fokus på att må bra på äldre dar. 

Välkomna att ta del av utställare och föreläsare.  

 

Rekrytering av ny Sektorschef är klar. Den 15 juni kommer Annika Ljung att efterträda Anette. 

Annika arbetar idag i Ale Kommun inom äldreomsorg och hälsosjukvård.  

 

Kötid till äldreboende. Kön har minskat kraftigt i år med 150 stycken sedan förra året. Det har varit en 

lång vinter med mycket sjukdom. Kön till äldreboendeplatser är i nuläget 31 stycken, 19 av dessa är 

somatiska och 10 demens. Personer med demensdiagnos får ett boende inom tre veckor. 

Effektivisering av in och ut flyttning har medfört fler platser snabbare. Många tackar ändå nej till 

plats. Av de 31 stycken som fått erbjudande har 15 tackat nej. Det finns olika anledningar; man vill 

inte flytta eller vill bo på ett speciellt boende, att man tror att väntetiden är lång och därför söker i 

förebyggande syfte osv. Det är viktigt att nå ut med information om kötider för att undvika nej tack.  

 

LPR tog vid förra rådet upp en artikel i Göteborgsposten där en person i ÖH farit illa. Lex Sarah-

utredning har genomförts med bedömning att man handlat rätt efter omständigheterna. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas. LPR möte med Johan Nyhus – ”Kallebäck är en ö” bifogas. 

 

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

 

Inget att tillägga.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 7. Budget- när det är aktuellt  

 

Inte aktuellt.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

§ 8. Samhällsbyggnadsfrågor  

  

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 9. Kvarstående frågor  

 

LPR önskar utvärdering av sitt arbete så som sker i andra stadsdelar. Emma ska undersöka hur man 

gör i andra stadsdelar tills nästa LPR den 22 maj. Förslag att ta in någon utomstående, t ex 

uppsatsskrivande studerande.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 10. Övrigt 

 



Marie Nyström, områdeschef hemtjänsten, och Liselotte Rosenqvist, enhetschef biståndsenheten, tar 

över uppdraget i LPR tills ny Sektorschef är på plats i juni.  

Arbetet med att förbättra matsituationen i hemtjänsten. Anna-Lena har varit på Seniormässan och fått 

med tips kring ett företag som heter Kitchenwiz backup. Emma tar med informationen till 

hälsofrämjande- och förebyggandeenheten som arbetar med frågan.  

Ungdomsrådet och Lokala Pensionärsrådet träffas tillsammans 24 april för att diskutera förslag på 

gemensamma aktiviteter inför stadsdelens arbete med EuroPride 2018. Anmälan sker till Emma senast 

23 april.  

Mattcurling för seniorer via RIK. Några grupper har provat, men inga kör kontinuerligt. RIK och 

Emma får ta nya tag kring kontakt och marknadsföring. 

Anette Johannesson slutar sin anställning och LPR tackar henne för en gedigen och informativ insats. 

LPR önskar Anette lycka till med nya jobbet på Stadsledningskontoret. 

 

BESLUT 

Information antecknas. Information om Bomässa för seniorer 19 april bifogas. 

 

§ 11. Tid för nästkommande möte  

 

Den 22 maj. 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 
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