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Västra Göteborg 

 
Protokoll 01/2018 
Diarienummer: N137-0010/18 
Utfärdat, 2018-01-15 
 
 

Madeleine Wingbro-Hulten,  
Telefon: 072-856 52 35 
E-post: madeleine.hulten@vastra.goteborg.se 

Möte med Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2018-01-25, kl 14:00 – 16:00 

Plats: Medborgarkontoret, Frölunda Torg 
 

Närvarande: 

Lars-Göran Karlsson SPF/Näset-Önnered ers  

Mona Andersson SKPF ord 

Gerda Svendsen SKPF ers 

Kerstin Wersén RPG ord 

Anita Blimark PRO ers 

Berit Berglind PRO  ord 

Ingvar Andersson SDN (mp) 

Maria Jonsson SDF, sektorchef 

Madeleine Wingbro-H SDF, sekreterare 

Frånvarande: 
 
Ewa Eriksson SPF/Nya Älvsborg ordf 

Annika Ågren Västerträffen ord 

Ragnar Sahlin RPG ers,  

Sten Wasmouth SDN (m) 
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Dagordning: 
 

1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas och dagordning godkänns utan tillägg. 

2 Val av justerare 

På dagens möte utses Mona Andersson som justerare. 

3 Föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll med tillägg att det finns behov av 
att justera namn och säkerställa utskick. 

4 Provsmakning av mat från Sodexo 

Sektorchef delar ut broschyr från Sodexo och visar hur matportion ser 
ut vid leverans och hur maten ser ut vid upplägg på tallrik. 
Matportioner värms och de närvarande provsmakar. 
Sammanfattningsvis efter provsmakning är att de närvarande är 
positivt överraskade med individuella åsikter gällande innehållet i 
matportionerna. Diskussion på mötet angående kemikalier i plastlådan 
och hur den äldre ska kunna hantera att maten ska värmas till 72 
grader. Vidare diskuterades näringsinnehåll, hur stor matportion ska 
vara, och hur många måltider den äldre bör ha. På Sodexo´s hemsida 
publiceras matsedel.  

Representant från Sodexo kunde inte närvara på mötet. 

5 Intern service informerar om kostfrågor/  

Cecilia Harrysson enhetschef, Abraham Smoler enhetschef och Fredrik 
Karlsson, verksamhetsutvecklare informerar om kost som levereras 
från internservice. 

Intern service producerar och levererar måltider till äldreboendena i 
stadsdelen. På Toftaåsen och Åkerhus finns även matservering som är 
öppen för allmänheten. Intern service producerar runt 11000 
matportioner varje dag och maten tillagas i köket på Toftaåsen, 
Åkerhus och centralkök på Styrsö.  

Abraham Smoler informerar att inköp av livsmedel för matlagningen 
sker via leverantörer som Göteborg Stad har tecknat avtal med och 
dialog förs kontinuerligt med leverantörer gällande 
efterfrågan/förändringar av utbud. 

Fredrik Karlsson informerar att han, tillsammans med köksmästare på 
respektive kök, har pågående dialog gällande arbetet med bla storlek 
på portion och näringsinnehåll. Fredrik informerar vidare att riktlinjer 
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gällande kost äldreomsorg, ses över och nya rekommendationer är ute 
på remiss, vilket innebär mer individanpassad mat och portion. 

En fråga uppkom på mötet, varför intern service inte levererar mat till 
hemtjänst, men detta kräver mycket resurser och det är många lagkrav 
för att leverera till den enskilde, i hemmet. Främst att klara kyl eller 
varmkedjan. 

På Toftaåsen och Åkerhus kostar en matportion 67 kr, utan dessert,  
och man kan betala med antingen betalkort eller swish. Matsedel/meny 
delas ut på mötet. 

6 Information från nämnden 

På mötet informeras gällande budget. Förra årets budget blev plus 
minus noll. Äldreomsorgen tilldelas samma ram i det budgetanslag 
som presenteras på nästa nämnd som föregående antagna budget för 
2018. Det innebär en ökad tilldelning. Nämnd informerar vidare att 
Grevegårdsskolan har bytt till Freja skolan. 

7 Förvaltningen informerar 

Sektorchef informerar att ingenting är klart gällande lokaler i 
stadsdelen.  

Sektorchef informerar vidare att LOV (Lagen om valfrihet) startar den 
3 april och brev med information har gått ut till alla som har hemtjänst. 
Informationsmöten kommer att hållas på Kulturhuset, tillsammans 
med Askim-Frölunda-Högsbo, i början på februari. Det kommer även 
att finnas information och möjlighet att göra val via intranät. 

Det är 7 privata utförare som har klarat upphandlingskraven och nu 
fortsätter processen med bla utbildning. Två privata utförare, Abborren 
och Göteborgs personcentrerad omsorg AB, har anmält sitt intresse för 
vår stadsdel. 

Sektorchef informera att det införs nytt planeringssystem i hemtjänst, 
Plugo, och detta införs i hela staden. Systemet innehåller bland annat 
mätning av tid, då det under nästa år kommer att införas att hemtjänst 
får ersättning för utförd tid. 
 
Det informeras vidare att det pågår diskussion gällande vårdbiträde, i 
staden. Detta på grund av att möta upp framtida behov av personal och 
samt att rekryteringsläget är tufft.  
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8 Övriga frågor 

På mötet beslutades att Ewa Eriksson fortsätter som ordförande. 

 

  

 

 

 

Justerare 

 

Mona Andersson 
  

Sekreterare 

 

Madeleine Wingbro-Hulthén 

 

 

Sektorchef 

Maria Jonsson 

 
 

 

 

 

 


