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Pensionärsrådet i Centrum                                   Protokoll 2018-04-19 

Plats  Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 
Datum  2018-04-19 kl. 09.30–11.30 
 

Närvarande: 

Ledamöter  Viveka Gedda PRO och Ordförande 
Anita Nilsson SPF 

  Berit Englund PRO 
Birgitta Bernhardsson SKPF 
Anita Danielsson PRO 
Anita Lindberg PRO 

  Stig Brülde  SPRF 
  Ingrid Wilsby RPG 
  Jan-Åke Ryberg Nämndledamot (S) 
  Britt Olsson  Nämndledamot (M) 
  
Ersättare  Britt Palmqvist RPG 
  Anna Hallmén Ekskog SKPF 
  
Övriga deltagare Carin Bringestedt Sektorschef ÄO-HS 
  Patrik Aronsson Hälso och Sjukvård 
  Malin Hjalmarsson Utveckling 
  Sara Linder  Utveckling 
   
Sekreterare Marie-Louise Udéhn Administratör 

Ej närvarande Gunnel Brülde SPRF 
   
   
1 § Mötet öppnas 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
2 § Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
3 § Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 
4 § Nämndärenden – Carin Bringestedt 

- Nuläge LOV 
Informerar att det är 80 valda privata utförare inom hela Göteborg. I Majorna-Linné var antalet 
högst och i Östra Göteborg var det inga som valt privata utförare. 
 
Godkända privata utförare: 

- Abborre Hemtjänst 
- Aida 
- Amandas Hemtjänst 
- Bräcke Diakoni 
- Göteborgs personscentrerad omsorg 
- Livsro Hemtjänst 
- Oringa 
- Assistansbyrå i Västra Götaland 
- Göta Hemtjänst 
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Valbara i Centrum är förnuvarande: 
- Abborre Hemtjänst – 2 personer valt 
- Amandas Hemtjänst – 6 personer valt 
- Assistansbyrå Västra Götaland 4 valt 
- Göta Hemtjänst – 1 person valt 

 
Det är totalt 13 centrumbor som valt privata utförare. 
 

- Nuläge Kö till Äldreboende 
Informerar att det är ca 300 personer som väntar på boende i hela Göteborg. I Centrum är det 36 
personer. 31 väntar på somatikboende och 5 väntar på demensplats. I Centrum har 20 personer 
tackat nej till skälig erbjuden plats och alla har fått ett skäligt erbjudande inom 3 månader. Många 
har tackat nej flera gånger till önskat boende. 
 

- Förändring Fridkullagatan 
Informerar att Fridkullagatan går över till egen regi Entreprenadavtalet med Attendo AB löper ut 
2018-12-31. All personal får stanna kvar om de så önskar genom att lämna intresseanmälan. 
Samtliga kommer att erbjudas heltid. Förhoppningsvis väljer många att vara kvar. Hyresgästerna 
kommer troligtvis inte att påverkas av förändringen. I framtiden finns det också planer att bygga på 
Fridkullagatan så det blir fler lägenheter. Frågan hanteras på Lokalförvaltningen. 
 
Carin Bringestedt tackas av ordföranden. 
 
5 § Fallpreventionsarbete – Patrik Aronsson 
Informerar att de vanligast olyckorna som sker är fallolyckor. Har man ramlat en gång är man rädd 
att ramla igen och då är det lätt hänt att man ramlar igen. 2015 togs en handlingsplan för 
fallpreventionsarbete fram och där framgår det att träning kan minska fall med 35 %. Det är 
gruppträning på alla våra kommunala äldreboenden. Träningen består av att träna styrketräning 
och balans i 8 veckor och därefter bli testad och sedan träna ytterligare 8 veckor. Det är en liten 
förbättring redan efter de första 8 veckorna. Varje termin består av 2 x 8 veckors träning och 
grupperna består av 4-5 personer. Ett nytt koncept för fallpreventionsarbete är på Träffpunkten 
Stampen där träning och information ges. Anmälan sker via Träffpuktens informationsblad. Det 
finns i detta försök 20 platser som i dagsläget är fullbelagda. 
Bildspel bifogas protokollet 
 
Jan-Åke Ryberg önskar att Patrik Aronsson skickar material till sekreteraren som han ihop med 
Britt Olsson kan prata om i Nämnden. 
 
Patrik Aronsson tackas av ordföranden. 
 
6 § Medborgarbudget – Malin Hjalmarsson 
Informerar om medborgarbudgeten om hur den var 2017 och hur den ser ut 2018 med de 
satsningar som är gjorda och som ska göras. 
Bildspel bifogas protokollet 
 
Malin Hjalmarsson tackas av ordföranden. 
 
7 § Stadsplanering – Sara Linder 
Informerar om Göteborgs stad åtgärdsprogram mot buller som är obligatorisk enligt förordning 
(SFS 2004:675). 
Bildspel bifogas protokollet. 
 
Sara Linder tackas av ordföranden. 
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8 § Övriga frågor 
Önskemål om studiebesök med mera: 

- Studiebesök på Mariagården 
- Studiebesök på Chalmers ”All age hab” – sekreteraren bokar detta via enhetschef Kristina 

Blidner 
- Tomas ”Fixaren” och hans projekt – sekreteraren bokar honom via enhetschef Kristina 

Blidner – Klart. Kommer på mötet 180607 
- Räddningstjänsten – vad ska till exempel äldre ha hemma? 
- Krisberedskap – hur förbereder man sig för en kris? 
- Studiebesök på Rosa Huset – sekreteraren bokar detta via enhetschef Mia Lavenius 
- Vårdplaneringsteamet Raida Kassab och hennes roll som VPL undersköterska– Carin 

Bringestedt tar kontakt med henne. 
 
9 § Nästa möte 
Nästa möte är torsdag 2018-06-07 kl. 09.30-11.30 på Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63. 
Mötet som vi bokade 2018-05-24 ställs in 
 
Ordföranden Viveka Gedda tackar alla för idag och avslutar mötet. 
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………………………………..............   ……………………………………………….. 
Viveka Gedda                                      Marie-Louise Udéhn 
Ordförande                                           Sekreterare 

 

  

 

 

 


