
LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA             PROTOKOLL 

 

                                      Sammanträdesdatum            2017-11-29 

 

TID        Kl. 12:00-16:30 

PLATS        Stora salen, Kulturhuset Kåken 

 

 

LEDAMÖTER   Monica Påhlsson SPF 

   Gabriella Junggren PRO 

Ulf Atlestam   RPG 

Hasse Kimmevik PRO 

ERSÄTTARE         

Anna-Lena Stjernlöf SKPF 

Ulla Grangård SPF 

Rolf Krafft  PRO 

Olof Kjernald  RPG 

FÖRHINDER   

Maj-Britt Denetz SKPF 

Svea Olausson  PRO 

Ida Fossenstrand (M) Adjungerad, 

Stadsdelsnämnden 

Roland Dahlström (S) Adjungerad, 

Stadsdelsnämnden 

 

ÖVRIGA NÄRVARANDE          

   

   Anette Johannesson Sektorschef ÄO/HSV 

Ann-Kristine Wilson (S) Adjungerad, 

Stadsdelsnämnden 

Michael Wigg (M) Adjungerad, 

Stadsdelsnämnden 

Ann-Christine Andersson  andre vice ordf i HSN och 

adjungerad ledamot i 

HSN:s pensionärsråd 

Sofia Azami  Måltidsutvecklare, ÖH 
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JUSTERARE       

 

PARAGRAFER       1–11 

 

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

      Sekreterare                                                 Emma Nilsson 

 

    ………………….… …………………………………. 

      Ordföranden                        Monica Påhlsson 

      

      ……………………. ………………………………….. 

                                                    Justerare                                              Gabriella Junggren 

 

 

 



§ 1.  

 

Mötet öppnas 

 

Ordföranden Monica hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Vi hälsar Ann-Kristine Wilson (S) 

välkommen, ny representant efter Samuel Guron.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 2. 
 

Val av justerare och godkännande av föregående protokoll 

 

Gabriella Junggren 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 

 

Provsmakning av mat från Sodexo, den mat som många i hemtjänsttagare får levererad. Sofia Azami, 

måltidsutvecklare i stadsdelen, guidar oss igenom provsmakningen. Vi provsmakar fyra olika rätter; 

kyckling, fisk, kött och vegetariskt. Vi får enskilt betygsätta rätterna efter utseende, smak, lukt, 

konsistens och helhetsintryck. Synpunkter som kom upp var: fler grönsaker, att maten såg bättre ut än 

den smakade, samma smak i allt samt att den var dåligt kryddad. En fråga som kom upp var om moset 

är gjort på potatis? Sofia har kontaktat Sodexo och moset är gjort av pulver. Deras mål är att byta ut 

det till riktigt potatismos och håller i nuläget på att testa olika potatissorter, för att få till en bra 

konsistens. Ett problem är att få moset helt slätt, vilket innebär problem för de som har ät- och 

sväljsvårigheter.  

 

Dietisten Sofia Azami föreläser. Mat är en förutsättning för livet. I och med att vi åldras så förändras 

våra sinnen. Maten smakar inte alltid som den har gjort och minskad aptit leder till minskat matintag. 

Undernäring är något som ska förebyggas. Hos äldre minskar energibehovet något, men inte behovet 

av näringsämnen. Socialstyrelsen har genomfört en skrift om föreskrifter och allmänna råd gällande 

förebyggande av behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10).  

 

Sex mål per dag rekommenderas. Frukost, lunch och middag samt tre mellanmål. Det är viktigt att 

varje måltid är väl sammansatt, varierande och näringsrik. Huvudmålet ska ge 25 procent av dagens 

behov. Med stigande ålder behöver kroppen mer protein. Inflammationer blir med åldern allt vanligare 

och ett högt intag av protein rekommenderas. På äldreboenden ser man till att varje person får i sig rätt 

sorts näring. Däremot är det en större utmaning inom hemtjänsten. Den sociala måltiden är ytterst 



viktig för hälsa och välmående. Ann-Kristine W menar att det är viktigt att omsorgstagare får 

information om näringsinnehåll och måltidens betydelse. Enligt Anette är det viktigt att ge äldre 

information om detta i ett förebyggande syfte. Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten skulle 

kunna hålla i detta och bjuda in Sofia Azami.  

 

Inbjuden gäst Ann-Christine Andersson, andre vice ordf i HSN och adjungerad ledamot i HSN:s 

pensionärsråd ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov 

befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, 

folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har inga kommunala 

uppdrag. Ett viktigt uppdrag är att föra dialog med invånarna för att öka förutsättningarna för 

demokratiskt inflytande och en jämlik sjukvård. HSN hanterar 17 regionala skattemiljarder.   

 

Karin Kärrby, Kommunikationschef, är inbjuden då det finns ett förslag att lägga ned tidningen 

Seniorliv som har funnits i 14 år. Den trycks i ca 5000 ex och har ca 1500 prenumeranter, kostar 500 

00 tkr per år och är unik i sitt slag. I budget för 2018 finns 40 procent mindre resurser till 

stödfunktionerna där kommunikationsenheten ingår. Orsaken är att förskola och skola från 1 juli 2018 

blir egna förvaltningar. Det pågår en utredning om hur stadsdelarna ska organiseras efter 1 juli 2018.  

 

LPR beklagar att förslaget att tidningen ska läggas ned. För den äldre är den ytterst viktig då alla inte 

har tillgång till de digitala kanalerna. LPR samt flera föreningar har skickat in protestlistor. Finns det 

möjlighet att slå ihop tidningen med andra stadsdelar? Det har tidigare förslagits men stadsdel 

Centrum valde att tacka nej. Det är stadsdelsdirektören som beslutar i frågan och det är inte en 

nämndfråga. Beslutet fattas 11 december.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. Resultatet av provsmakningen bifogas i protokollet. 

 

§ 5. Aktuella äldreomsorgsfrågor. Sektorchefen informerar 

 

Köp av äldreboendeplatser i Ale kommun, fr o med nästa år har staden möjlighet att köpa 

permanentplatser i Ale kommun. Det kommer organisatoriskt inte att vara en särskild enhet utan det är 

enstaka platser utspridda på fyra olika boenden. Staden har köpt korttidsplatser av Ale kommun sedan 

1 juni 2017. De har varit uppskattade och förlängs därför med ett år.  

 

SDN Örgryte-Härlanda har i egenskap av resursnämnd beslutat att be Kommunstyrelsen beställa en 

utvärdering av äldreboendesamordningen av stadsledningskontoret. Äldreboendesamordningen 

startade 2015 och har som syfte att förmedla platser i hela staden.  

 

Äldre direkt är ett telefonnummer med syfte att förenkla för äldre att få kontakt med stadens 

verksamheter. Äldre direkt har bara funnits i SDF Västra Hisingen. En utvärdering av stadsdelarnas 

tillgänglighet har visat att stadsdelarna måste förbättra sin tillgänglighet gentemot målgruppen. Ett 

förslag har varit att införa Äldre direkt i alla stadsdelar. Sektorschefer äldreomsorg anser att kostnaden 

i dagsläget är för hög och valt att genomföra en utredning om hur tillgängligheten kan förbättras 

genom alternativa lösningar. För Örgryte- Härlandas del skulle kostnad för Äldre direkt skulle bli 1 

562 500 kr. Om alla stadsdelar hade ingått i Äldre direkt skulle den totala kostnaden bli 12 500 000 kr 

per år.  

 

Äldreboendesamordning har uppdrag att årligen genomföra kvalitetsuppföljning av de äldreboenden 

som staden har upphandlat och har tecknat ramavtal med. Det gäller Attendo Fiskebäck och St. Jörgen, 

Vasahemmet, Neuberghska Ålderdomshemmet/Bambergska Vårdhemmet och Agaten. Dessutom har 

äldreboendesamordningen uppdrag att följa upp Tre Stiftelsers äldreboenden, Vegahusen, 

Änggårdsbacken och Kallebäck. Samtliga rapporter kommer upp på nämndens nästkommande 

sammanträde.  

 



Trygghetsbostäder Olskroken. Cirka 20–30 lägenheter planeras att omvandlas till trygghetsbostäder av 

Poseidon. Vissa badrum går inte att bygga om till den standard som krävs och kan därför inte att bli 

godkända som trygghetsbostäder.  

 

Kvalitetsrapport och uppföljningsrapport för äldreomsorgen är nu klar. Den bygger på resultat av 

brukarenkät som Socialstyrelsen genomför årligen. Resultatet visar inga större förändringar mellan 

2016 och 2017 vad gäller den totala nöjdheten. Brukarenkäten visar att det är störst skillnad i resultatet 

rörande strukturfrågor och värdighetsgarantier. En hemtjänstenhet i stadsdelen har arbetet särskilt 

kring dessa frågor rörande trygghet, vilket har förbättrat resultatet och den totala nöjdheten har ökat 

med 4 enheter. 2018 ska flera enheter arbeta med värdighetsgarantierna.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

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

 

Utgår pga. tidsbrist.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas 

 

§ 7. Budget- när det är aktuellt  

 

Budget i balans innevarande månad. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 8. Samhällsbyggnadsfrågor  

 

Utgår pga. tidsbrist. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 9. Kvarstående frågor  

 

Förslag gäst. Föreläsare om framtidsfullmakter.  

 

Gabriella tar upp foldern, balansera mera och förebygga fallolyckor. Foldern finns att tillgå: 

http://www.socialstyrelsen.se/fallolyckor/balanseramera 

 

Det goda livet – temadag om fallprevention och fall den 12 december Yngve Gustafson föreläser. 

Inbjudan har delats ut.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 10. Övrigt  

 

LPR frågar om äldreboende på Virginsgatan. Kan enligt Ann-Kristine bli verklighet först om ca 5 år 

liksom föreslaget demensboende vid Göketorpsgatan.   

 



Framtiden AB planerar det första äldreboendet om ca 2 år i Utby. 

 

Flera i LPR känner inte till Samverkansgruppen för Pensionärsföreningar i stadsdelen. Emma inbjuder 

alla pensionärsföreningar som finns i stadsdelen.  

 

Bomässa den 19 april på kulturhuset KÅKEN.  

 

BESLUT 

Information antecknas.  

 

§ 11. Tid för nästkommande möte  

 

Mötestider för 2018: 

 

30 jan 

27 mars 

22 maj 

12 sep (onsdag) 

23 oktober 

4 dec 

 

Dessa skickas ut med protokollet.  

 

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 


