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Pensionärsrådet i Centrum                                   Protokoll 2018-06-07 

Plats  Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 
Datum  2018-06-07 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 
  Britt Olsson  Nämndledamot (M) 
   
Ersättare  Britt Palmqvist RPG 
  Anna Hallmén Ekskog SKPF 
  
Övriga deltagare Carin Bringestedt Sektorschef ÄO-HS 
  Malin Hjalmarsson Utveckling 
  Thomas Lejon Hälsofrämjande enheten 
  Fredrik Holm Hälsofrämjande enheten 
   
Sekreterare Marie-Louise Udéhn Administratör 

Ej närvarande Gunnel Brülde SPRF 
  Ingrid Wilsby RPG 
  Jan-Åke Ryberg Nämndledamot (S) 
   
 
   
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 § Stadsplanering och Medborgarbudget – Malin Hjalmarsson 
Stadsplanering 
Informerar om Fotgängsprogrammet 2018–2025 som handlar om alla som rör sig i gångfart. 
Visionen är att det ska vara ett gångvänligt Göteborg. 
 
Se bifogat bildspel. 
 
Medborgarbudget 
Informerar om medborgarbudgeten 2018 som nämnden kommer att besluta om på nästa 
nämndmöte 2018-06-19. 
 
Se bifogat bildspel. 
 
Malin Hjalmarsson tackas av ordföranden. 
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5 § Senior i Centrum – Thomas Lejon och Fredrik Holm 
Informerar om Senior i Centrum – ett projekt inom Hälsofrämjande/Förebyggande enheten. 
Projektuppdraget är att nå de äldre som vi inte har kontakt med idag, till exempel personer med 
annan etnisk bakgrund och äldre män. I Centrum har man intervjuat ca 60 män. Projektet ska 
marknadsföra sig genom till exempel samarbete med fastighetsägarna som kan hjälpa till via 
fastighetsskötare och sätta upp lappar i trappuppgångar, arrangera gemensamma träffar ihop med 
gårdsföreningar och hyresgästföreningar samt att biståndshandläggaren informerar vid beslut om 
hemtjänst, med mera. 
 
Se bifogat bildspel. 
 
Thomas Lejon och Fredrik Holm tackas av ordföranden. 
 
6 § Information om nämnddagen 13 juni – Carin Bringestedt 
Informerar om sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård; 

- Kompetensförsörjning 
- Demografiska gapet 
- Välfärdsuppdraget 

 
Informerar om nuläge – Kompetensförsörjning; 

- Stor svårighet att rekrytera nya medarbetare. 
- Förbättra arbetsmiljön. 
- Chefernas förutsättningar att vara verksamhetsnära ledare. 
- Har tagit fram en kompetensförsörjningsmatris där man kartlagt sjuksköterskor och 

undersköterskor. De äldre sjuksköterskorna ska var en slags mentor till de yngre. 
 
En film ”Ung omsorg årsklass 8” visades och handlar om ungdomar som hjälper till med de äldre 
på äldreboendena. Spelar spel, fikar och går promenader. De är där 2 timmar antingen på 
lördagar eller på söndagar och de har en kontaktperson på boendet.  
 
Informerar om nuläget – Demokratiska gapet; 

- Antal äldre 75–79 år ökar. 
- Det finns behov av hälso- och sjukvård, vård och omsorg, äldres boende och då inte bara 

äldreboenden. 
 
Kritiska framgångsfaktorer är till exempel; 

- Att bli bättre på hälsofrämjande och förebyggande arbete. 
- Bättre och mer teknisk utveckling. 
- Bättre medicinsk utveckling. 
- Att samverkan mellan huvudmän och Hälso- och sjukvården blir ännu bättre. 

 
Välfärdsuppdraget; 

- Minskat antal vårdplatser inom sjukvården (SU). 
- Ökat antal inskrivna i hemsjukvården. 
- Gränsdragning – effektiv och säker utskrivning. 
- Privata aktörer (LOV). 
- Tekniken – mobilt arbetssätt, trygghetskamera. 
- Översyn av Socialtjänstlagen (SoL) – förenklad biståndsbedömning (Linköpsmodellen). 

 
En film om rörelse visades. 
 
Se bifogat bildspel. 
 
Carin Bringestedt tackas av ordföranden. 
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7 § Övriga frågor 
Gott ledarskap i demensvården – Anita Danielsson, PRO 
Informerar om Gott ledarskap i demensvården som är en förening som bildades 2011.  
En bok som har samma namn finns att köpas och handlar bland annat om hur viktigt det är att 
cheferna förstår de som är dementa. Föreningen utser stipendiater som får 100 000 kronor till 
utbildning med mera. Vem som helst kan nominera personer till detta stipendium. Boken 
innehåller dels fakta och dels en presentation av stipendiaterna. Boken kostar 150 kronor och 
sekreteraren får i uppdrag att beställa några för cirkulation. 
 
Hållplatserna mellan Mariagården och Drottningtorget – Stig Brulde 
Stig Brulde kommer att på ett av höstens möte ha med en skrivelse om avståndet mellan 
busshållplatserna mellan Mariagården och Drottningtorget. 
 
Hösten möten 
180823 Studiebesök – All Age Hub på Chalmers 9.00.11.00 OBS! Ingen fika denna gång 
180920 Torsdag mellan 9.30-11.30. Återkommer med lokal 
181018 Torsdag mellan 9.30-11.30. Återkommer med lokal 
181122 Torsdag mellan 9.30-11.30. Återkommer med lokal 
181206 Torsdag mellan 9.30-11.30. Återkommer med lokal 
 
8 § Nästa möte 
Torsdag 2018-08-23 Studiebesök – All Age Hub på Chalmers 9.00-11.00.  
OBS! Ingen fika denna gång 
 
Ordföranden Viveka Gedda tackar alla för idag och avslutar mötet. 
 
Bilagor: 
 

Medborgarbudget 

p-råd 7 juni.pptx
 

Fotgängarprogram

met p-råd 180607.pptx
 

Pensionärsrådet PP 

Seniorer i Centrum.pptx
 

Seniorer i Centrum 

- en rapport om riskgrupper och samverkan.docx
 

 

2 Red ÄO-HS 

nämnddagar 2018.pptx
 

 

 
 

 
Vid protokollet 

 

 
 
 

 

  

………………………………..............   ……………………………………………….. 
Viveka Gedda                                      Marie-Louise Udéhn 
Ordförande                                           Sekreterare 

 

  

 

 

 


