
 

Protokoll 

 

Pensionärsrådet Centrum 

 

Tid  Torsdag 11 april 2019 kl 9.30-11.30 

Plats  Verket, Stampgatan 1A (hållplats Norra Ullevi) 

 

Ledamöter  

Viveka Gedda  PRO, ordförande 

Siw Andersson SPF, vice ordförande 

Birgitta Bernhardsson SKPF 

Anita Lindberg PRO 

Anna Hallmén Ekskog SKPF 

Anita Danielsson PRO 

Louise Deurell SPF 

Britt Palmqvist RPG 

Britt Olsson  Nämndledamot (M) 

Övriga 

Annika Strandberg Områdeschef Äldreboende 

Fredrik Holm Äldrekonsulent 

Lovisa Larsson Allansson Utvecklingsledare folkhälsa 

Ingela Erskog Sekreterare 

Förhinder  

Berit Englund  PRO 

Jan-Åke Rydberg Nämndledamot (S) 

 

 

Dagordning 

1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte. 

 

2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

Centrum 

 
  



 

 

 

3 Föregående mötesprotokoll 2019-03-14 

Protokollet godkänns med följande tillägg: 

Förslag från förra mötet om installation av mindre säkerhetsboxar på 

äldreboende med personliga koder. 

 

I Patientsäkerhetsberättelsen, som presenterades förra mötet och skickades 

inför dagens möte, står på sidan 18 att kontroll av svinn av narkotiska 

läkemedel ska ske en gång i månaden. Detta är en alldeles för lång period, i 

sjukvården kontrollerar man dagligen för att upptäcka svinn. Annika tar med 

sig frågan till Mona Månsson, områdeschef hälso- och sjukvård. 

 

4 9.40-10.30 inkl fika 

Presentation av Verket – Annika Strandberg, Fredrik Holm 

Verket invigdes i augusti 2018 i ett av Göteborgs äldsta hus. Annika inleder 

med en kort bakgrundsbeskrivning av Verkets tillkomst. 

Fredrik presenterar Verkets värdegrund och informerar om verksamheten. I 

huset arbetar två äldrekonsulenter och tre ungdomskonsulenter. Information 

om Verkets aktiviteter finns på Mötesplats-kulturhus, träffpunkterna, 

vårdcentraler, Göteborgsguiden i GP och Göteborgs Stads kalendarium. 

Mötesdeltagarna gör en rundvandring i lokalerna efter fikat.  

 

5 Jämlikt Göteborg – Lovisa Larsson Allansson 

Skillnaderna är stora mellan de som har det bäst och de som har det sämst. 

Ojämlikhet skapar problem för alla. I Göteborgs Stad pågår ett strategiskt och 

målmedvetet arbete för en mer jämlik stad. Lovisa presenterar stadens 

pågående programarbete 2018-2026 och planförslag (hur vi ska arbeta) 2019-

2022. Fokus ligger på tidiga insatser och skapandet av lika livsvillkor och 

ökad jämlikhet för hela staden hela livet. Bilder bifogas protokollet. 

 

6 Inventering av förslag på teman för årets möten 

- Besök av kommunens äldreombudsman 

- Planer för olika boendeformer, ex David Lega 

- Vårdcentraler i Centrum 

- Studiebesök, ex Fridkullagatan 

- Information om demensbyar i våra grannländer 

- Information om demens – utveckling, bemötande, anhörigpåverkan, ex Gun 

Arnemyr 

 

Meddela gärna fler idéer till Annika Strandberg, telefon 031-365 70 53 eller 

annika.strandberg@centrum.goteborg.se. 

 



 

 

7 Inbjudan - Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre 20 maj 

Inbjudan delas ut till kostnadsfritt seminarium om hälsoeffekter av 

alkoholkonsumtion bland äldre. Centrum sticker ut i folkhälsoundersökningar 

när det gäller alkoholkonsumtion och spelmissbruk. 

      

8 Nästa möte  

- torsdag 23 maj kl 9.30-11.30. Lokal meddelas i kallelsen. 

 

9 Öppet hus nya stadsdelshuset 25 april kl 13-15 

Annika informerar om öppet hus på stadsdelsförvaltningen 25 april kl 13-15 

på Skånegatan 9A (hållplats Ullevi Södra). 

 

10 Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett engagerat deltagande och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid tangenterna  Justeras 

 

Ingela Erskog  Viveka Gedda 


