
 

 Utvärdering av Lokala pensionärsrådets i Örgryte-Härlanda verksamhet 2011 – 2018 

           VAD BLEV DET AV VÅR STRÄVAN? (Elin Wägner) 

Lokala pensionärsrådet, LPR, har arbetat efter Normalreglemente för lokala pensionärsråd i 
Göteborgs stadsdelar antaget och fastställt av kommunfullmäktige att gälla fr o m 1 januari 
2006. I rådet ingår numera representanter för de fyra riksomfattande 
pensionärsorganisationerna liksom adjungerade ledamöter utsedda av SDN. ”Rådet ska 
behandla olika samhällsinsatser som berör pensionärer som grupp i samhället, framlägga 
förslag till förändringar av dessa insatser samt verka för att SDN, i frågor som särskilt berör 
pensionärer informerar och inhämtar rådets synpunkter innan beslut fattas.” 

Ledamöterna i LPR arbetar helt ideellt. Arvode utgår inte för de sex möten/år som genomförs.  
LPR har sekreterare för protokollskrivning mm från stadsdelsförvaltningen. Protokollen 
tillställs GPR, SDN och stadsdelens råd och finns på stadsdelens hemsida. Reglementet 
bifogas denna utvärdering. 

Inledning 

Den av PRO utsedde representanten, Bengt Carlsson, tog tidigt 2011 kontakt med den av SPF 
SENIORERNA utsedda representanten, Monica Påhlsson. Bengt Carlsson utsågs av LPR att 
vara ordförande 2011 och överlämnade 2013 till Monica, som sedan dess varit ordförande i 
LPR i Örgryte-Härlanda. När Bengt Carlsson avled 2016 utsågs Gabriella Junggren, PRO, till 
efterträdare och vice ordförande i LPR från 2017.  

SDN tillsatte från 2011 ett antal råd i stadsdelen med vilka LPR utbyter protokoll. I 
Föreningsrådet liksom i Folkhälsorådet  har vi utsett representanter för 
pensionärsorganisationerna. Med Ungdomsrådet har vi ett gryende samarbete med anledning 
av att generationsmöten numera ska genomsyra stadsdelen. LPR deltar med förslag till LUPen 
– lokal utvecklingsplan för stadsdelen. Ordföranden har deltagit i många sammankomster där 
LPRs, pensionärernas, röst varit efterfrågad. LPR har under åren besökt stadsdelens 
äldreboenden samt Gerdas gård i Högsbo och har också fått dragningar om hur budgeten i 
SDN kommer till. 

En flerårig och onödig kontrovers, med anledning av att flera av LPR-ledamöternas hörsel var 
starkt nedsatt, ledde till att LPR fick hålla sina möten i Stora Salen i Kulturhuset KÅKEN. De 
av SDN utsedda partiföreträdarna, adjungerade till LPR, har bytts ut flera gånger under åren. 
De har ofta varit frånvarande från mötena. 

Arbetsuppgifter 

Vid genomläsning av originalprotokoll fr o m 2011 är det uppenbart att LPR har väl bevakat 
och vid sina möten ställt frågor till främst äldreomsorgschefen (som växlat genom åren), fått 
svar och även vid många tillfällen fått dragningar av stadsdelens ansvariga för ärenden LPR 
varit intresserade av. T ex har vi diskuterat kollektivhus, hälso- och sjukvård, mobil närvård, 



ensamma måltider, undernäring, våld i nära relationer, anhörigas situation, brukarenkäter, 
trygghetskamera, fallskador, genomförandeplaner, taxor, LOVen, hemtjänsten, 
trygghetsgaranti, träffpunkter, träffat polisen, diskuterat lokalbrist och köerna till 
äldreboenden, tagit del av Fastighetskontorets utredning kring tillgängliga bostäder mm mm. 
Men vi har också vid ett antal tillfällen skrivit ned våra iakttagelser och förslag i form av 
skrivelser till SDN och andra samt avgett remissyttranden. LPR har också, via ordföranden, 
deltagit i stadsdelförvaltningens  Samverkansgrupp för pensionärsorganisationer två gånger 
per termin. Deltagarna i Samverkansgruppen  får LPRs protokoll. Redan 2011 insåg LPR att 
bostäder för äldre skulle bli en stor fråga och har drivit den trots att SDN  menade att den inte 
var stadsdelens uppgift att ha synpunkter på. SDN ”äger inte frågan”.  

Initiativ  

LPR har vid två tillfällen, 2014 och 2018, tillsammans med förvaltningen genomfört 
Bomässor, som varit väl besökta både av intressenter och allmänhet och omvittnat 
uppskattade. 

LPR har vid sex tillfällen tillsammans med förvaltningen genomfört ett flera dagar långt 
”Människor emellan” där HBTQ för seniorer ingått med föredrag, film, egna berättelser mm  

Ordföranden har deltagit i ett antal möten och konferenser på inbuudan av bl a Senior 
Göteborg och rapporterat skriftligen till LPR från dessa sammankomster. 

- 12-03-13 skrivelse till Göteborgs kommunala pensionärsråd om oroande många klagomål 
från Dicksons hus och granskning av lex Maria- och lex Sarah-fall 

- 13-01-07 skrivelse till presidiet i SDN. Bygg om Kallebäcks äldreboende till 
trygghetsbostäder! 

- 13-04-08 skrivelse till Stadsledningskontoret i Göteborg Kulturtillgänglighet för äldre som 
har svårt att ta del av det allmänna kulturutbudet (Dnr 1432/12) 

- 13-04-21 skrivelse till SDN om den utlovade boulebanan på Härlanda Park 

- 13-10-08 om stadsdelens ”Välkommen att prata äldreomsorg med oss!” som annonserats 
utan LPRs vetskap 

- 13-10-09 skrivelse till Byggnadsnämnden i Göteborg ang nybyggnation på Prästgårdsängen 
– LPR ställer sig bakom de föreslagna nybyggnadsplanerna 

- 13-10-15 skrivelse till Göteborgs stads pensionärsråd ”Äldreboende och sjukboende” med 
förslag att regionen får ansvar för äldresjuka och dementa; att inbesparade pengar används till 
att bygga trygghetsboende; att trygghetsboende läggs under ett bolag som både bygger och 
förvaltar 

- 14-10-15 Skrivelse till ansvarig för stadsutvecklingsfrågor i SDN - Synpunkter LUP 

- 14-11-18 skrivelse till stadsdelsförvaltningen och till de adjungerade politikerna i LPR  - bl a 
att återkopplingen till LPR varit försumbar 



- 15-06-15 Skrivelse till Framtiden AB och till Fastighetskontoret om Bostäder för äldre – 
”börja nu!” 

- 16-02-25 remissvar till Näringsdepartementet ang SOU 2015:85 ”Bostäder att bo kvar i” 

- 16-09-11 remissvar Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten 

- 16-08-25 skrivelse till Stadsbyggnadskontoret  ”Program nr 2 för utbyggnad av 
Prästgårdsängen – yttrande över detaljplan” (LPR erbjuder sig att vara med i det fortsatta 
detaljplanearbetet) 

- 17-08-26 skrivelse till Trafiknämnden i Göteborg ”Kallebäck är en ö” (ledde till möte med 
Trafiknämndens ordförande) 

- 17-09-06 yttrande till SDN över Förslag till långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter 
2021 - 2035  

- 17-10-21 synpunkter på hemtjänsten om rutiner för tjänstelegitimation och 
värdighetsgarantier 

- 17-11-13 skrivelse till SDN  - SENIORLIV ska fortsätta leva! Rykten om att SENIORLIV 
ska läggas ned av stadsdelsdirektören utan hörande av LPR 

- 17-12-03 skrivelse till SDN om nedläggningen av SENIORLIV 

- 18-01-30 skrivelse till SDN – SENIORLIV – Låt SENIORLIV återuppstå/leva – äldre blir 
utan information 

- 18-06-26 remissvar till förslag till Göteborgs stads fotgängarprogram 2018 – 2035 

Reflektioner och förslag 

1. LPR har samarbetat väl med äldreomsorgschefer och med utsedda sekreterare. 
2. De av SDN utsedda råden har träffats en gång, på initiativ av LPR, för att utbyta 

synpunkter.  
3. De adjungerade politikerna har ofta varit frånvarande. 
4. Är LPR (och de andra fem råden) i stadsdelen en avancerad ”skendemokrati” för att 

engagera lokala pensionärsföreträdare under förevändning att de ska utöva inflytande, 
som sedan inte tas tillvara? Rådet hade förväntat sig respons på de förslag och 
invändningar som lagts fram under åren. 

5. Vi gläds åt att det fr o m 2018 finns trygghetsbostäder vid Olskrokstorget. 
6. Vi föreslår SDN, f v b kommunfullmäktige,  att de valda representanterna från de fyra 

riksomfattande pensionärsorganisationer som ingår i LPR arvoderas på sedvanligt och 
anständigt sätt fr o m den nya mandatperioden 2019. Drivkraften att delta i arbete av 
denna karaktär har avtagit. Det är helt enkelt svårt att finna ideellt intresserade 
medmänniskor som vill ställa upp! 

Göteborg i december 2018  



Monica Påhlsson                Gabriella Junggren          Maj-Britt Denetz          Olof Kjernald  

SPF SENIORERNA PRO                    SKPF               RPG 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


