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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 

 

Rolf Krafft 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 

 

Emma Nilsson, Äldrekonsulent och Volontärsamordnare, informerar om 

volontärverksamheten och det uppsökande arbetet inom den Hälsofrämjande- och 

förebyggandeenheten. SDF Ö-H fick uppdrag hösten 2017 starta upp en 

volontärverksamhet. Ö-H har redan ett utbyggt Hälsofrämjande- och förebyggande arbete 

för äldre, men har identifierat volontärer som ett utvecklingsområde för att ytterligare 

främja åldrande med livskvalitet i stadsdelen.  

 

Varje stadsdel har en Volontärsamordnare med uppdrag att samordna arbetet. Det finns 

även ett nätverk i staden. Volontäruppdraget inriktar sig på sociala och kulturella 

aktiviteter inom hemtjänst, äldreboenden och träffpunkter. Syftet är att nå de grupper av 

seniorer 65 år och äldre, som vi inte når i den utsträckning som önskas. 

Volontäruppdraget är ett personligt engagemang och kan inte ersätta anställd personal. 

Varje verksamhet som tar emot volontärer ska ha en Volontärhandledare. Man omfattas 

av en kollektiv olycksfall- och ansvarsförsäkring via Göteborgs stad. Alla från 18 år kan 

göra en intresseanmälan att bli volontär. Volontärsamordnaren har intervjuer med 

volontärer och seniorer. Uppdraget formas beroende på intresse från båda parter.  

 



 

 

Intresseanmälan att bli eller ta emot en volontär kan göras via Göteborgs Stads hemsida, 

telefon 031-365 52 73, via post eller via epost (volontar@orgryteharlanda.goteborg.se).  

 

Uppsökande arbete. Bjuder in seniorer från 76 år och uppåt till öppethus där man 

informerar om de verksamheter som finns för seniorer samt vad man kan vända sig vid 

frågor. Arbetet delas in i olika prioriterade områden. Tidigare bjöd man in från 70 år och 

uppåt, men man insåg att det fanns ett minskat intresse. Seniorer 70–75 år får 

informationsbrev. Man bjuder även in till 75 års kalas.  

Hembesök erbjuds efter önskemål och man samverkar med hemtjänst, bistånd, 

äldresjuksköterskor med flera. Informationsspridning är viktigt och regelbundet befinner 

man sig på offentliga platser i stadsdelen för att dela ut material.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. Genomgång volontärverksamhet bifogas i protokollet.  

 

§ 5. Aktuella äldreomsorgsfrågor. Sektorchefen informerar 

 

Marie Nyström, områdeschef hemtjänsten, och Liselotte Rosenqvist, enhetschef 

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

Mobilt arbetssätt. Hemtjänsten står för en stor utmaning under 2018. Samtliga 

undersköterskor ska lära sig mobilt arbetssätt. Detta är ett nytt sätt för hemtjänsten att 

arbeta med. Från och med den förste januari 2019 ska detta fungera. Utbildningsinsatser 

har genomförts bland personalen.  

 

Lokala Pensionärsrådet och Ungdomsrådet har träffats för att gemensamt diskutera hur 

man kan samverka i och med EuroPirde2018. Man kom fram till att ha ett gemensamt tält 

med aktiviteter och information under Stadsdelsfestivalen den 9 juni som är vid 

Björnplan/Kaggeled. Ett lotteri kommer att anordnas och pengarna kommer att skänkas 

till förmån för Operation Smile.  

 

Folkparksfest den 12 juni kl. 11-15 på Kålltorps fritidsgård. Hälsofrämjande- och 

förebyggandeenheten har samverkat med PRO Östra, PRO Björkekärr och Bouleklubben 

seniorerna. Det kommer bli klassiskt folkparkstema med dans, bollkastning, 

tipspromenad, chokladhjul med mera. För mer information kontakta: 031-365 52 73.  

 

Bomässa för seniorer den 19 april med cirka 190 besökare. Samtliga tycker att det var 

trevligt och fint ordnat med bra föreläsare och utställare. Flera seniorer uppgav att det fått 

med sig viktig information om de alternativ som finns på äldre dar. LPR tackar för ett bra 

anordnat arrangemang.  

 

Konferens den 25 maj om HBTQ och åldrande på Kulturhuset Kåken - När Regnbågen 

grånar. Arrangör Hbt-seniorerna inom RFSL Göteborg. Inbjudan har gått ut. Sista 

anmälan var den 14 maj.  

 

HBTQ-dagar för seniorer i Ö-H. Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten har i år 

istället för HBTQ-dagar valt att lägga fokus på olika aktiviteter i det befintliga 

programmet under hösten. Den 16 augusti kommer det vara ett Seniortält i samband med 

Kulturkalaset/EuroPride2018. Inbjudan skickas ut i slutet på maj. 

 

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. 

Information om beslut och besked inväntas.  
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Politikerhearing i Smyrnakyrkan den 18 maj. Monica, Anna-Lena och Gabriella var 

närvarande. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

 

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

 

Inga politiker var närvarande.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas 

 

 

§ 7. Budget- när det är aktuellt  

 

Resultatet för januari till april 2018 är 1,6 miljoner minus. Denna månad ligger på minus 

300 000 kr.  Det är främst hemtjänsten som går back. Det är ändå ett bra resultat jämfört 

med förra året. 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

 

§ 8. Samhällsbyggnadsfrågor  

  

Trygghetsboende för 70 + i Olskroken. Poseidon köper 50 procent av den 

Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten. Man håller till i Kastanjens samlingslokal på 

Olskroksgatan 7. Tillsammans med boende i Poseidon planerar man trivsamma aktiviteter 

måndag, onsdag, torsdag och fredag. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

 

§ 9. Kvarstående frågor  

 

LPR önskar utvärdering av sitt arbete så som sker i andra stadsdelar. Emma har undersökt 

hur stadsdelarna gör. Norra Hisingen gör en årlig utvärdering/enkät. Denna utvärdering 

går att ta inspiration ifrån. Den 19 juni träffas LPR och sekreteraren för att tillsammans 

diskutera ett bra upplägg. LPR önskar utvärdera sitt arbete med ett enklare upplägg av 

enkät och utvärdering.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

 

§ 10. Övrigt 

 

PUL – Personuppgiftslagen. Ny lag från och med den 25 maj 2018. SDF har blivit 

inbjuda att få information om detta. Förslag att bjuda in någon som kan informera LPR 

och pensionärsföreningarna. 



 

 

Kvinnifestation den 2 juni. Firar 100-årsjubiletet av det första och enda 

demonstrationståget för kvinnlig rösträtt i Sverige. Inbjudan delas ut. 

Folkhälsoråd den 24 maj, tema trivsel och trygghet. Det kommer vara återkoppling och 

diskussion av LUP (Lokalt utvecklingsprogram). LPR kommer lyfta sina synpunkter via 

Monica.  

LPR framför att andra pensionärsråd bland annat fått årskort på Liseberg som 

uppskattning för nedlagt arbete. Emma tar med sig frågan. 

Gabriella har efter önskemål undersökt vad som hänt med lokalen Kaprifolen i Kallebäck. 

Lokalen har tidigare varit en föreningslokal. Under de senaste åren har den stått tom, 

lokalen är även i dåligt skick. Gabriella inväntar svar.  

BESLUT 

Information antecknas.  

 

 

§ 11. Tid för nästkommande möte  

 

12 september (onsdag). Kulturhuset Kåken, Stora Salen. Klockan 14–15 (förmöte med 

pensionärsorganisationerna) och klockan 15–17 ordinarie möte.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 
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