
 

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA             PROTOKOLL 

 

                                      Sammanträdesdatum         2017-10-03 

 

TID       Kl. 15:00-17:00  

PLATS        Stora salen, Kulturhuset Kåken 

 

 

LEDAMÖTER   Monica Påhlsson SPF 

   Gabriella Junggren PRO 

Maj-Britt Denetz SKPF 

Ulf Atlestam  RPG 

ERSÄTTARE         
Anna-Lena Stjernlöf SKPF 

Ulla Grangård SPF 

Rolf Krafft  PRO 

Olof Kjernald RPG 

 

FÖRHINDER   
Svea Olausson PRO 

Hasse Kimmevik PRO 

Roland Dahlström (S) Adjungerad, 

Stadsdelsnämnden 

 

 

ÖVRIGA  NÄRVARANDE          
   

Michael Wigg (M) Adjungerad, 

Stadsdelsnämnden 

Anette Johannesson Sektorschef äldreomsorg 

och hälso- och sjukvård 

 Emma Nilsson Sekreterare   

 

 

JUSTERARE       
 

PARAGRAFER       1–11 

 

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

      Sekreterare                       Emma Nilsson 

 

    ………………….… …………………………………. 

      Ordföranden                      Monica Påhlsson 

      

      ……………………. ………………………………….. 

                                                Justerare                                            Ulla Grangård          

    

 

 



§ 1.  

 

Mötet öppnas 

 

Ordföranden Monica hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 2. 
 

Val av justerare och godkännande av föregående protokoll 

 

Ulla Grangård utses att justera dagens protokoll. Föregående protokoll § 5 stycke 3 Aktuella 

äldreomsorgsfrågor. Sektorchefen informerar. Frågor har uppstått kring formuleringarna. 

Förtydligande som förs till dagens protokoll: 

 

Ca 470 personer väntar på äldreboende i Göteborg. 56 av dessa bor i Örgryte-Härlanda. Ingen 

behöver vänta mer än tre månader på ett erbjudande – med få undantag – om en plats på ett 

boende.  Enligt äldreboendesamordningen tackar fler idag nej till ett erbjudande om plats. 146 

personer på väntelistan har tackat nej till minst ett erbjudande om äldreboendeplats. Enligt 

äldreboendesamordningen är en av orsakerna till att tacka nej önskan om ett speciellt boende. 

Flera tackar nej flera gånger. Efter tre erbjudanden frågar biståndshandläggaren om 

vederbörande önskar kvarstå på väntelistan eller önskar återta sin ansökan. Det ges 

information om att en ny ansökan kan göras om behov uppstår. Det kan vara så att den äldre 

och dennas anhöriga inte är helt överens om att ansöka om äldreboendeplats. Om det under 

biståndshandläggarens utredning framkommer att den äldre har ett omsorgsbehov beviljas en 

äldreboendeplats. Och när erbjudandet kommer är den äldre inte redo att flytta och tackar nej. 

Bristen på äldreboendeplatser beskrivs i massmedia och bidrar till att många människor också 

äldre och deras anhöriga tror att kötiden är lång.  

 

September månads statistik över äldreboendeplatser bifogas. 

Förra mötesprotokollet godkänns därefter 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.  

 
§ 5. Aktuella äldreomsorgsfrågor. Sektorchefen informerar 

 



Det har kommit en fråga från nämndledamot om att få köpa och provsmaka hemtjänstmaten 

från Sodexo. Anette föreslår att vi äter gemensam lunch vid nästa möte och att vid detta möte 

bjuda in Sofia Azami, måltidsutvecklare i stadsdelen. LPR är positiva till förslaget. Mötet 

startar med förmöte kl. 12, ordinarie möte kl. 13-15 med lunch kl. 13.  

 

Statistisk Äldreboendesamordning. Varje vecka redovisar Ö-H statistik som visar antal 

personer som väntar på äldreboende. Under 2017 har 113 personer fått ett boende. Vecka 39 

väntade 48 personer på plats. Dubbelt så många kvinnor som män står i kön pga. att kvinnor 

lever längre. Det finns möjlighet för den äldre att välja fritt bland alla stadens boenden. Om 

första erbjudandet är ett annat boende finns möjlighet att ställa sig i byteskö.  

 

146 personer i staden har tackat nej till en plats varav 15 personer är Örgryte-Härlandabor. 

Efter att en person tackat nej tre gånger får personen frågan om man önskar kvarstå eller om 

ansökan återtas. Personen får dessutom information om att om behovet förändras så finns det 

möjlighet att ansöka på nytt.  

 

Förfrågningsunderlaget för LOV ligger nu ute. De som lämnar anbud och godkänns utifrån de 

krav som finns i förfrågningsunderlag kan väljas som utförare av hemtjänst från den 3 april 

2018.  

 

Olof frågar om korttidsplatserna i Ale Kommun? De har varit fullbelagda under sommaren 

och kommer att finnas kvar året ut. Nytt beslut om eventuell förlängning fattas av SDN. De 

permanenta platserna har vi ännu inte tillgång till. Avtalet för permanentplatser innebär att 

staden endast betalar när en person flyttar in på en plats.  

 

Under 2019 – 2020 ska förhoppningsvis ett nytt äldreboende vara klart. AB Framtiden 

planerar för ett boende med 100 nya platser i Utby.  

 

Krisberedskap - överleva 72 timmar vid kris? Hur kan verksamheten klara att leverera tjänster 

under en krissituation och ska omsorgstagarna klara sig? En kontinuitetsplanering ska 

genomföras i stadsdelen, där vilket förberedelser som krävs för att verksamheten ska klara att 

hantera krissituationer. 

 

Synpunktshantering sker i stadsdelen och de synpunkter som kommer in rör olika typer av 

insatser från omsorgstagare och eller anhöriga. Margareta Bohlin är ansvarig att ta emot 

dessa. Hon sammanställer en kvalitetsrapport som är klar i november. Den tas upp vid 2018 

års första LPR-möte. 

 

Monica berättar om sin upplevelse av att ha hemtjänst. Hon har blivit väl bemött av 

personalen. Men flera saknade legitimation vilket är oacceptabelt. Anette för frågan vidare. 

Varför finns det hemtjänstpersonal som går ut utan legitimation? Detta är en värdighetsgaranti 

som alltid måste hållas, även i semestertider. Även genomförandeplan ska alltid upprättas. 

 

Gabriella tar upp skrivelsen till Äldreomsorgscheferna där återkoppling saknas.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. Statistik gällande äldreboendesamordning skickas med i protokollet.  

 

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

 



Ytterligare besparingar om 10 milj kr ska genomföras. Totalt har SDN gjort besparingar om 

100 milj kr i år.  

 

Sjukskrivningstalen är höga i förvaltningen och åtgärder har vidtagits. Dessa har bidragit till 

något bättre siffor och en positiv trend. 

 

Marie Gülich har slutat i nämnden och Ida Fossenstrand har därför valts in istället. Även 

Samuel Guron har slutat och en representant för honom kommer väljas den 31 oktober. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas 

 

§ 7. Budget- när det är aktuellt  

 

Besparingar på 47 miljoner beslutades i samband med budget i slutet av 2016. Ytterligare ett 

besparingspaket beslutades av SDN i april. Totalt har besparingar om ca 100 miljoner 

genomförts under året.  

 

Arbetet pågår men ytterligare åtgärder måste till för att uppnå nollresultat. 

 

Målen för budget 2018: 

 

Äldres livsvillkor ska förbättras Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande 

stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas. 

 

Invånarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. 

Stadsdelens arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som 

vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser. 

 

Tillgängligheten till kultur ska öka. Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv och särskilt fokus 

ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka. 

 

Generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas enligt modellen i SDN Centrum. Ska 

genomföras 2018. 

 

En renoveringsplan för Göteborgs Stads äldreboenden ska tas fram. Ska genomföras 2018. 

 

Tvärprofessionella demensteam ska inrättas i alla stadsdelar. De ska särskilt arbeta stödjande 

mot personer med demenssjukdom och kompetensförstärkande mot omsorgspersonal. Ska 

genomföras 2018. 

 

Alla hyresgäster på äldreboenden ska ha tillgång till wifi i sina lägenheter. Ska genomföras 

2018.  

 

Förändrade behov inom sektor Äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Statistik över 

befolkningsutvecklingen visar att det sker en ökning av 70–80 åringar. Antalet äldre över 85 

år minskar i stadsdelen medan personer från 65 – 80 år ökar. Behovet att insatser från 

äldreomsorgen ökar när personen är i 85-årsåldern. I stadsdelen finns många lägenheter som 



inte är tillgänglighetsanpassade. I stadsdelen finns hög andel ensamboende vilket kan 

innebära ett större behov av insatser.  

 

Äldreboende behov år 2011–2017. 560 personer är i behov.  

 

Väntande på äldreboende 2016–2017. Kön har minskat från 62 stycken förra året i oktober till 

50 stycken i år och det går att se en tendens att behovet är på väg ner.  

 

Behovet av hemtjänst 2011–2017 har minskat kraftigt. Rätt nivå på biståndsbeslut utifrån den 

enskildes behov är utgångspunkten.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 8. Samhällsbyggnadsfrågor  

 

Monica har fått svar från Trafikkontoret om trafikförhållandena i Kallebäck. Trafikkontoret 

har svarat att det inte är deras bord. LPR uppmanar Monica att skicka samma skrivelse till 

berörda parter och börja med Trafiknämndens ordförande. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 9. Kvarstående frågor  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 10. Övrigt  

 

Europride 2018. Monica och Anna-Lena har varit på ett första uppstartsmöte för stadens 

arbete inför Europride. Det finns i år medel att söka innan den 20 november för att anordna 

aktiviteter i staden. Mer information finns att få på goteborg.se/europride. LPR ger förslag på 

att träffas för att undersöka möjligheten att söka bidrag till stadsdelens HBTQ-dagar. Emma 

skickar ut kallelse till Monica, Gabriella och Ann-Lena samt minnesanteckningarna från 

uppstartsmötet till samtliga i LPR. 

 

LPR har föreslagit bomässa i stadsdelen. Den kommer att äga rum i början av april 2018. 

Emma skickar ut en kallelse till berörda för ett första uppstartsmöte.  

 

Ny träffpunkt Ekparken. Förslag välkomnas hur vi ska nå ut till nya seniorer som bor i 

området. Förslag ges att sätta upp anslag och kontakta bostadsbolag i närområdet.  

 

Monica berättar om ett samarbete mellan regionen och kommunen kallat gränslöst/sömlöst. 

 

Trygghetsbostäder i Olskroken. Anette med flera ska träffa Poseidon den 4 oktober angående 

intresset för trygghetsbostäder.  

 



Det goda livet - temadag om fallprevention och fall. Emma skickar ut inbjudan med 

protokollet. Monica och Anna-Lena är anmälda via GPR.  

 

BESLUT 

Information antecknas.  

 

§ 11. Tid för nästkommande möte  
 

Onsdag den 29 november. Mötet startar med förmöte kl. 12, ordinarie möte kl. 13-15 med 

lunch kl. 13. 

 
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 


