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Göteborgs Stad Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, protokoll 2 (7) 

§ 1 Mötets öppnande samt fastställande av 
dagordningen 
Emma Höjgaard förklarar mötet öppnat. Dagordningen fastställs.  

 

§ 2 Teman och upplägg för lokala 
pensionärsråd 2023  
Emma Höjgaard presenterar gemensamma teman som kommer att lyftas i alla äldre samt 

vård- och omsorgsförvaltningens lokala pensionärsråd 2023, ungefär en timme per möte:  

• 6 februari (dagens möte): Välfärdsutmaningen och äldre samt vård- och 

omsorgsförvaltningens 10-årsplan.  

• 3 april: Verksamhetsnomineringar – vad förvaltningen lyfter in till nämndens 

budgetarbete inför 2024.  

• 4 september: Kompetensförsörjningsplan och lokalbehovsplan.  

• 13 november: Budget 2024. 

RPG frågar om pensionärsrådet kommer att komma in för sent i processen för att kunna 

påverka budgeten för 2024.  

Emma Höjgaard svarar att det är i samband verksamhetsnomineringarna – temat för april 

månads lokala pensionärsråd – som det finns möjlighet att påverka nästa års budget. 

 

§ 3 Välfärdsutmaningen i Göteborg  
– äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens 
10-årsplan  
Emma Höjgaard föredrar en presentation om välfärdsutmaningen och äldre samt vård- 

och omsorgsförvaltningens 10-årsplan. Bildspel visas, se bilaga 3.  

Välfärdsutmaningen i Göteborg 

Till år 2035 visar prognoser att antalet personer som är 85 år och äldre förväntas öka med 

64 %, medan befolkningen mellan 20–64 år förväntas öka med 28 %. Det innebär att 

efterfrågan av välfärdstjänster kommer att öka i en högre takt än de personella resurserna. 

Utbudet av utbildad personal, såsom undersköterskor, sjuksköterskor och socionomer, 

kommer att vara lägre än efterfrågan. Det största glappet mellan utbud och efterfrågan 

finns för personalkategorin undersköterskor. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

kommer att behöva leverera 115 % av dagens nivåer av välfärdstjänster, med 75 % av 

dagens nivåer av personalresurser. 
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Göteborgs Stad Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, protokoll 3 (7) 

Nationell statistik visar att socialsekreterare och biståndshandläggare är i direkt kontakt 

med enskilda ca 12–13 % av sin arbetade tid. För hemtjänstpersonal är motsvarande andel 

50 %, för personal på vård- och omsorgsboende ca 55 % och för sjuksköterskor inom 

kommunal hälso- och sjukvård ca 18 %. Tiden som läggs på annat behöver minska.  

Frågor och kommentarer från rådet:  

• Enligt bildspelet råder idag balans mellan utbud och efterfrågan avseende 

sjuksköterskor. Hur går det ihop med den allmänna bilden av att det saknas 

sjuksköterskor?  

Emma Höjgaard svarar att bildspelet visar antalet nyutbildade sjuksköterskor. Att 

äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen saknar sjuksköterskor hänger ihop med 

att det är en utmaning att behålla de sjuksköterskor som rekryteras. Fler behöver 

utbildas, men de som utbildas ska också vilja stanna i yrket.  

 

• Kommentarer gällande digitalisering som en lösning på utmaningarna: 

- Nya arbetssätt och digitalisering har länge framställts som lösningen på 

personalbristen. Men vi kommer inte undan att höja lönerna och förbättra 

arbetsvillkoren för att locka fler personer att arbeta som undersköterskor.  

- Digitalisering gynnar inte äldre och ensamma. 

- Man har länge talat om att digitalisering och ny teknik ska höja statusen för 

undersköterskeyrket, och även gynna de äldre som behöver hjälp. Hittills har det 

inte blivit så – det har i stället blivit en minutjakt. 

 

Monika Bondesson svarar att det är svårt att svara generellt på hur digitalisering 

påverkar den enskilde. För vissa kan tekniken innebära en ökad självständighet, till 

exempel läkemedelsrobotar som hjälper till att påminna om att ta medicinen. Det 

kan kännas tryggare än att flera olika personer från hemtjänsten kommer för att 

dela ut medicin, och samtidigt frigöra hemtjänstpersonal till att utföra andra 

uppgifter. Information och dialog om pågående och kommande projekt inom 

digitalisering och välfärdsteknik kan tas upp på ett kommande rådsmöte.  

 

• Kommentarer gällande andelen arbetad tid i direkt kontakt med enskilda:  

- Det är skrämmande att så lite av biståndshandläggarnas tid läggs i direkt kontakt 

med enskilda. Vad läggs den övriga tiden på?  

- Satsa på att höja undersköterskornas status, med vidareutbildningar inom yrket, i 

stället för att införa mer administration.  

- Administrativa uppgifter tar längre tid om man inte kan tillräckligt om de digitala 

verktygen – satsa på att utbilda personalen för att minska den administrativa tiden.  

 

Monika Bondesson svarar att avdelning hemtjänst arbetar med att öka andelen av 

den arbetade tiden som hemtjänstpersonalen är hemma hos den enskilde, och att 

det krävs ett noga övervägande inför varje nytt administrativt moment som införs.  
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Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens 10-årsplan 

För att möta utmaningarna har äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram en 

plan för inriktningen på de kommande tio årens arbete. Planen är ett komplement till 

årliga budgetar och verksamhetsplaner, och fokuserar på tre områden: 1. Aktivt och 

hälsosamt åldrande, 2. Hållbar vård och omsorg samt 3. Attraktiv arbetsgivare. Inom 

varje område finns kritiska processer, till exempel att arbeta med kompetensförsörjning 

och arbetsmiljö. Digitalisering finns med som en metod för att utveckla verksamheten.  

Frågor och kommentarer från rådet:  

• Det vilar en uppgivenhet över strategin. Ni försöker anpassa er till en utveckling 

som inte anses gå att stoppa. Att fler blir äldre går inte att förhindra, men att 

andelen yngre i befolkningen inte växer i samma takt skulle kunna förändras med 

en annan politik som gör Göteborg mer attraktivt för barnfamiljer.  

Monika Bondesson svarar att frågan om att vända befolkningsutvecklingen handlar 

om stora politiska strategier. Förvaltningen kan arbeta med att hitta nya sätt att 

rekrytera, utbilda och behålla personal.    

 

§ 4 Svar på frågor från föregående 
pensionärsråd 
Emma Höjgaard ger återkoppling på frågor som kom upp på förra rådsmötet:  

 

Finns äldrelotsen kvar?  

Nej, äldrelotsen finns inte kvar. Äldrelotsen var en servicetelefon man kunde ringa till för 

att få hjälp med olika frågor, både kopplat till vård och omsorg och andra ämnen. 

Äldrelotsen försvann för flera år sedan.  

Måste man ha haft hemtjänst för att få plats på ett vård- och omsorgsboende?  

Det går inte att svara på generellt, socialsekreterarna gör bedömningar utifrån den 

enskildes behov. Avdelning myndighet, där äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens 

socialsekreterare jobbar med biståndsbedömning, kan bjudas in till ett kommande 

rådsmöte för information om hur arbetet går till. 

 

§ 5 Kommunal hälso- och sjukvård i 
stadsområde Centrum 
Allex Wennblom Anderén, verksamhetchef för stadsområde Centrum inom avdelningen 

för hälso- och sjukvård, informerar. Bildspel visas, se bilaga 5.  

Kommunal hälso- och sjukvård i stadsområde Centrum 

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå. Alla läkare är 
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anställda av regionen. Den kommunala hälso- och sjukvården har ett nära samarbete med 

den regionala sjukvården. I stadsområde Centrum finns cirka 60 vårdcentraler att 

samarbeta med. Den kommunala hälso- och sjukvården har patienter i alla åldrar, men de 

flesta är äldre.  

För att bli inskriven i kommunal hälso- och sjukvården ska en så kallad vårdbegäran 

göras. Vårdbegäran kan lämnas skriftligt eller muntligt av den enskilde, av någon anhörig 

eller av personal. I Centrum finns tre vårdplaneringsteam, med sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som behandlar vårdbegäran. 

I Centrum utgår den kommunala hälso- och sjukvården från Första Långgatan, 

Skånegatan och Kålltorpsgatan. Här arbetar ca 200 sjuksköterskor och 18 

specialistundersköterskor. Göteborgs Stads enda hospice ligger i stadsområdet, 

samlokaliserat med Kaggeleds vård- och omsorgsboende. I Centrum finns också tre olika 

enheter med korttidsplatser.  

Rehabilitering är ett eget verksamhetsområde inom avdelningen för hälso- och sjukvård. I 

stadsområde Centrum arbetar ca 40 arbetsterapeuter, ca 40 fysioterapeuter och tre 

rehabassistenter. Rehabpersonalen arbetar både med personer som bor på vård- och 

omsorgsboenden och personer som bor hemma.  

 

Frågor och kommentarer från rådet: 

• Vad är ett korttidsboende?  

Allex Wennblom Anderén svarar att korttidsboenden är till för personer som inte 

kan bo i det egna hemmet för att man har ett omfattande vård- eller rehabbehov – 

ofta i samband med utskrivning från en sjukhusvistelse. Det finns inget bestämt 

tak för hur lång vistelsen på ett korttidsboende ska vara, men man strävar efter att 

det ska vara ungefär två veckor. 

 

• Hur ser det ut med rekryteringen?  

Allex Wennblom Anderén svarar att det är ständiga vakanser för sjuksköterskor, 

och att det också börjar bli svårt att rekrytera fysioterapeuter.  

 

§ 6 Arbetsordning för lokalt pensionärsråd 
Centrum 
Karin Gréen, sekreterare, presenterar förslag till hur den gemensamma arbetsordningen 

för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens pensionärsråd kan kompletteras för lokalt 

pensionärsråd centrums räkning. Arbetsordningen har skickats ut inför mötet, se bilaga 

6a. Bildspel visas, se bilaga 6b.  

Rådet är överens om att:  

• Protokoll behöver inte justeras. 
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• Protokoll med bilagor mejlas ut till ledamöterna senast två veckor efter mötet, 

och publiceras på Göteborgs Stads hemsida så snart som möjligt därefter. De 

föreningar som även vill få protokollen skickade till sin förenings allmänna 

mejladress meddelar sekreterare.  

• ”Punkter till nästa möte” blir en stående punkt på dagordningen 

• Punkter till dagordningen anmäls till sekreterare senast två veckor innan varje 

möte.  

• Enligt arbetsordningen ska råden utse en ordförande och en vice ordförande vid 

kalenderårets första möte. Ordförande och vice ordförande utses vid nästa möte 

den 3 april.  

• Enligt arbetsordningen kan råden tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att 

bereda ärenden och föreslå dagordning. Rådet avvaktar med att tillsätta någon 

sådan grupp.  

• Inför varje möte ska lokal bokas så att pensionärsföreningarna kan ha förmöte i 

30 minuter.  

 
§ 7 Punkter till nästa möte 
Emma Höjgaard summerar dagens möte och frågar om det finns några punkter som ska 

fångas upp till nästa möte.  

 

• SPF Seniorerna önskar en presentation av Hemtjänstindex och resultatet för 

stadsområde Centrum. 

 

Monika Bondesson svarar att förvaltningen arbetar med en analys av resultatet 

vilket kan presenteras på nästa möte, men att det kan vara svårt att få fram 

resultatet på stadsområdesnivå.  

 

• SPF Seniorerna framför att man antar att äldre samt vård- och 

omsorgsförvaltningens 10-årsplan har brutits ner i ett antal delprojekt, och att det 

vore intressant att följa utvecklingen av dessa projekt.  

 

Monika Bondesson svarar att arbetet med 10-årsplanen pågår, och tar med sig 

frågan för att kunna återkoppla på ett bra sätt – förmodligen längre fram i höst.  

 

• SPF Seniorerna önskar information om maten inom hemtjänst och vård- och 

omsorgsboende, hur kvalitetsutvecklingen ser ut specifikt i stadsområde 

Centrum.  

 

• Anhörig Göteborg önskar en belysning av hur äldre samt vård- och 

omsorgsförvaltningen samarbetar med anhöriga, hur man ser på anhörigas behov 

och hur de riktlinjer som finns implementeras.  
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• HBT-seniorerna önskar en återrapportering av den kartläggning som pågår kring 

förekomsten av att äldre inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende inte vågar 

framföra klagomål.  

 

• SKPF önskar information om hur personalen ges möjlighet att arbeta med 

dokumentation.  

 

 

Monika Bondesson och Emma Höjgaard tackar för ett givande möte med bra dialoger, 

och förklarat mötet avslutat.  

 



Hållbar stad – öppen för världen

Välfärdsutmaningen i 
Göteborg

Så möter vi en befolkning med fler äldre och färre yngre
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Hur ser arbetsmarknaden i 
Göteborgsregionen ut fram 
till 2035?

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Göteborgsregionen
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Sjuksköterskor
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Socionomer
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Undersköterskor
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Göteborg gentemot riket
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75% av de personella resurserna finns 
tillgängliga om 10 år
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Andel av arbetstiden som läggs på 
kunder/brukare/klienter av arbetstiden

%

Enligt rapporten Förbjuden Framtid (underlagsrapport till kommunutredningen)



Illustratör: Josephine Skapare

Med detta behöver vi 
leverera 115 procent av 
välfärd med 75 procent 

av resurserna 2035



Sammanfattning

1. Göteborg har bättre förutsättningar än riket

2. Behov och efterfrågan på vårdbiträden och USK möts ej

3. Nya generationer och fler med utländsk bakgrund blir äldre

4. Vi behöver hitta nya lösningar och en gemensam plan framåt

5. Digitaliseringen är en del av lösningen men kommer inte 
räcka
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Välfärdsutmaningen 
- Så möter vi en befolkning med fler äldre 

och färre yngre

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens långsiktiga plan

2023-2033
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Vad behöver vi prioritera under lång tid?

Aktivt och hälsosamt 
åldrande

• Främja självständigt 
liv och fördröja ett 
inträde till 
äldreomsorgen

• Arbeta för en 
åldersvänlig stad 

Hållbar vård och 
omsorg

• Effektiva processer i 
vård- och 
omsorgskedjan

• Systematiskt 
kvalitetsarbete

Attraktiv arbetsgivare

• Kompetensförsörjning

• Hållbar bemanning 

• Arbetsmiljö (fysisk, 
social och 
organisatorisk) 

Välfärdsutmaningen

- Så möter vi en befolkning med fler äldre och färre yngre

Fokusområde

Kritiska 

processer

Digitalisering som metod för verksamhetsutveckling
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Vad ska planen uppnå och hur ska den användas?

• sträcker sig över 10 år 

• en kompass för hur vi ska hantera utvecklingen

• systematiskt och långsiktigt arbete genom tydliga 

prioriteringar

• ett komplement till våra ettårsplaner (budget och 

verksamhetsplan)

• oberoende det politiska styret
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Vad har ni för tankar om hur vi 
tillsammans kan möta behoven?
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Hälso- och sjukvård i 
stadsområde Centrum

Allex Wennblom Anderén
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Kommunal hälso- och sjukvård - Organisation

Indelat i fyra stadsområden :

Centrum – 190 740 invånare (ca 33%)

Hisingen – 164 842 invånare (ca 28%)

Sydväst – 119 820 invånare (ca 21%)

Nordost – 106 363 invånare (ca 18%)
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Avdelningschef

Carin Bringestedt

Sydväst

Verksamhetschef

Mona 
Månsson

7 enhetschefer

Centrum

Verksamhetschef

Allex Wennblom 

Anderén

12 enhetschefer

Hisingen

Verksamhetschef

Eva Midbjer
Hammarström

7 enhetschefer

Nordost

Verksamhetschef

Kristina Berntsson

5 enhetschefer

REHAB

Verksamhetschef

Ingegärd Ljungqvist

10 enhetschefer

Funktionsstöd

Verksamhetschef

Lena Rosell

5 enhetschefer

Stab hälso- och sjukvård

Enhetschef

Eva Silow Wiig

Avdelning 
hälso- och 
sjukvård
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Tre utgångsadresser

• Första Långgatan

• Skånegatan

• Kålltorpsgatan
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Verksamhetschef 

Allex Wennblom Anderén

Enhetschef Ord. boende 

Gun Engström

Enhetschef Ord. boende 

Gordana Gusakoska

Enhetschef 

Kompetensteam palliativ 

vård

Sandra

Benjaminsson

Enhetschef VoB  

Wencke Bümming

Enhetschef VoB

Fredrik van Dijck

Enhetschef Ord. boende 

Anneli Ekman

Avdelning hälso- och sjukvård Centrum 

Skånegatan

Enhetschef Korttidsenheter

Linda Carlsson

Enhetschef 

Resursteam/Ord boende

Heléne Andersson

Enhetschef Hospice 

Khalil Sendi

Första Långgatan Kålltorpsgatan Stadsområdesövergripande 

Enhetschef VoB 

Helena Persson

Kvalitetsutvecklare Kristina Stervik, Camilla Eriksson, Camilla Cech Bergqvist (fokus korttid)

Enhetschef Natt

Mia Pålsheden

Enhetschef Närstöd

Ingrid Frisell 



Hållbar stad – öppen för världen

Verksamhetschef 

Ingegärd Ljungqvist

Enhetschef

Karin Löved

Enhetschef

Henriette Bratt

Enhetschef

Monica Pettersson

Enhetschef

Karin Hult

Enhetschef

Ingbritt Wahlström

Enhetschef

Monika Linghoff

Avdelning hälso- och sjukvård, Rehab

Kålltorpsgatan

Enhetschef

Anders Alnesten

Enhetschef

Anette Ihrelius

Enhetschef

Anette Johansson Koli

Enhetschef

Carina Seiden

Kultivatorgatan

Första Majgatan Bror Nilssonsgata
Första Långgatan 

F O Petersonsgata 

Redegatan

Svartedalsgatan

Lillekärr Södra

Skånegatan

HisingenNordostCentrum Sydväst

Kvalitetsutvecklare

Raheleh Townsend

Barbro Nohlqvist Pettersson
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Verksamheten i Centrum

• 12 vård och omsorgsboende

• Ca 1700 patienter i ordinärt boende

• Drygt hälften av stadens korttidsplatser (ca 

100 st) fördelat på tre enheter

• Kompetensteam palliativ vård

• Stadens enda Hospice

• 1 boende socialförvaltning sydväst
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Yrkesprofessioner 

• Legitimerad sjuksköterska ca 200 st

• Undersköterska med specialistkompetens 

ca 18 st

• Medicinskt ansvarig sköterska MAS

• Medicinskt ansvarig för rehabilitering MAR
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Rehabs verksamhet

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter arbetar mot samma verksamheter 

som sjuksköterskorna, ordinärt boende, vård och omsorgsboende och korttidsboende.

I verksamheten finns ca 40 arbetsterapeuter, 40 fysioterapeuter och 3 rehabassistenter.

Förutom det patientnära arbetet undervisar at/ft omsorgspersonal i förflyttningsteknik.
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Rehabilitering 

• Fysioterapeuter/ Sjukgymnaster arbetar med inriktning rörelse och 
funktion, arbetsterapeuter med inriktning aktivitet. Båda yrkesgrupperna arbetar med 
utprovning av hjälpmedel, lägger upp träningsprogram och utför behandling. Båda 
professionerna har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av 
behandling och utvärdering.

• Arbetsterapeuter förebygger, löser och mildrar de begränsningar som en sjukdom eller skada 
kan innebära i vardagen, att bli så självständig som man önskar i vardagliga livet. Det kan 
handla om att på ett nytt sätt klä sig och laga mat det kan också handla att anpassa bostaden 
eller arbetsplatsen.

• Fysioterapeuter har till uppgift att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar 
och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav. Rörelse och fysisk 
aktivitet är en av de viktigaste grundstenarna inom fysioterapi. Det handlar om människans 
förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt. 
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Kommunal hälso- och sjukvård - Samarbetspartners inom 
regionen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regional primärvård

• Vårdcentraler (i Centrum har vi 23 st varav 

hälften privata)

Samtliga läkare är anställda inom regionen
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Vad gäller vid vårdbegäran av kommunal hälso- och 
sjukvård?

• Vårdbegäran kan lämnas av den enskilde 

själv eller annan person som kommit i 

kontakt med den enskilde privat eller 

professionellt och handläggs på samma 

sätt oavsett vem som initierat

• En vårdbegäran kan vara såväl muntlig 

som skriftlig

• Varje stadsområde har 

vårdplaneringsteam (I centrum ett team 

per adress) som ansvarar för att bedöma 

inkommen vårdbegäran
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Vem har rätt till kommunal hälso- och sjukvård?

Vårdbegäran bedöms utifrån kriterier i 

hälso- och sjukvårdsavtalet i förhållande till 

den enskildes hälsotillstånd.

• Kan patienten ta sig till annan vårdgivare eller 

inte?

• Finns det ett behov över tid?

• Är det motiverat att insatsen utförs 

i patientens hem?

Återkoppling av beslut sker alltid till den 

som inkommit med vårdbegäran.
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Avslutningsvis

• Det finns sjuksköterskor i tjänst dygnet runt, 

årets alla dagar

• Vi har patienter i alla åldrar
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Kontakt

Allex Wennblom Anderén

allex.wennblom@aldrevardomsorg.goteborg.se

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgs Stad



Äldre samt vård- och omsorgsnämnden,
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Göteborgs Stad Äldre samt vård – och omsorgsförvaltningen 1 (3) 

Arbetsordning för äldre samt vård- och 
omsorgsnämndens pensionärsråd samt 
lokala råd 
Syfte 
Äldre samt vård- och omsorgsnämndens olika pensionärsråd ska vara forum för dialog, 
erfarenhetsutbyte och information. Råden ska behandla frågor och insatser inom äldre 
samt vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden och som berör pensionärer som grupp. 

Rådens uppgifter 
• Vara forum för samråd i planeringsprocesser.
• Bidra med erfarenhetskunskap i den kommunala beslutsprocessen.
• Bevaka frågor som påverkar livsvillkoren för äldre.
• Uppmärksamma nämnden och förvaltningen på önskvärd eller ogynnsam

utveckling och ta initiativ till utveckling och förbättringar.
• Arbeta omvärldsbevakande och analyserande.

Råden behandlar inte ärenden som rör enskilda personer. 

Organisering och arbetsformer 
Råden organiseras fyra lokala råd samt i ett övergripande råd. 

Frågor av mer stadenövergripande karaktär och som ligger utanför nämndens 
ansvarsområden kan lyftas till Göteborgs Stads pensionärsråd. 

Äldre samt vård- och omsorgsnämndens pensionärsråd 
I äldre samt vård- och omsorgsnämndens pensionärsråd ingår representanter från de 
lokala pensionärsråden inom stadsområdena samt politiker från äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden.  

Det övergripande rådet ska sammanträda tre gånger per år och vara beredande instans 
inför nämndens verksamhetsnominering och budgetbeslut. Vidare ska rådet vara ett 
forum för pensionärsföreningarna att föra dialog och lyfta frågor av övergripande karaktär 
med nämndens ledamöter. 
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Rådet utser inom sig en ordförande och vice ordförande. 

Lokala pensionärsråd 
Äldre samt vård- och omsorgsnämndens lokala pensionärsråd baseras på de fyra 
stadsområdena i Göteborgs Stad. I de lokala pensionärsråden ingår tjänstepersoner och 
företrädare för föreningar som representerar pensionärer eller har pensionärsverksamhet. 
De lokala råden har också möjlighet att bjuda in representanter från nämnden. 

Nämnden fastställer antalet ledamöter för respektive råd. 

Företrädarna för föreningarna bestämmer själva vilka av nämndens frågor som de vill ta 
upp i de lokala råden. De lokala pensionärsråden sammanträder fyra gånger per år. 

De fyra lokala pensionärsråden utser inom sig ordförande och vice ordförande för ett år i 
taget. Detta sker vid varje kalenderårs första möte. Ordförande bör som regel vara 
deltagande avdelningschef och vice ordförande representant från 
pensionärsorganisationerna.  

Gemensamma arbetsformer för pensionärsråden 
Kallelse med föredragningslista ska vara utsänd senast en vecka innan 
sammanträdesdagen.  

Pensionärsråden har möjlighet att tillsätta beredningsgrupp med uppgift att bereda 
ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden.  

Extra sammanträde kan hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller minst hälften 
av ledamöterna i rådet begär det.  

Rådsmöten protokollförs i stadens mall samt publiceras på förvaltningens hemsida. 

För att säkerställa en god representation i de lokala pensionärsråden ska äldre samt vård- 
och omsorgsförvaltningen informera föreningslivet om möjligheten att nominera 
ledamöter inför varje mandatperiod.  

Extern kommunikation 
Pensionärsråden ska under varje kalenderår komma överens om lämplig 
informationskanal och annat utåtriktat arbete för att upprätthålla en god kontakt med den 
äldre befolkningen i Göteborg. 

Rådens sammansättning 
Äldre samt vård- och omsorgsnämndens pensionärsråd 
Rådet består av XX ledamöter. Ledamöterna utses av nämnden i inledningen av varje 
mandatperiod och väljs för den mandatperioden. 

Rådets sammansättning ska så långt som möjligt omfatta en mångfald utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna. 

- XX ledamöter (och XX ersättare) representerar de politiska partierna.
- 16 ledamöter representerar de intressepolitiska organisationerna för pensionärer i

Göteborg.
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- Nomineringsförfarande för civilsamhällets representanter: Ledamöter från de
lokala råden nomineras från respektive organisation.

Lokala pensionärsråd 
- Råden består av mellan 10 och 16 ledamöter från civilsamhället beroende på

demografi och lokala förutsättningar.
- Förvaltningen representeras av två av förvaltningens avdelningschefer med

samordningsansvar för aktuellt stadsområde.
- Nomineringsförfarande för civilsamhällets representanter:

Förslag på ledamöter lämnas av föreningar verksamma i Göteborg som
representerar pensionärer. Föreningarna ska bedriva intressepolitisk verksamhet
och uppfylla de grundläggande kriterierna enligt Göteborgs Stads riktlinje för
föreningsbidrag till civilsamhället.

Föreningarna ska eftersträva lokal förankring samt mångfald utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna i valet av ledamöter. 

Samordning och stöd 
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för stöd till och samordning av 
råden genom att: 

- Ha en stödjande och konsultativ roll.
- Bistå med sakkunskap.
- Skapa förutsättningar för dialog inom råden.
- Värna civilsamhällets oberoende roll som röstbärare.
- Hantera administrationen kring rådens arbete.

Ändring av arbetsordning 
Ändring av denna arbetsordning kan aktualiseras av råden och äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden. 

Fastställelse 
Arbetsordning för äldre samt vård- och omsorgsnämndens pensionärsråd ska fastställas 
av äldre samt vård- och omsorgsnämnden.  

Ikraftträdande 
Denna arbetsordning gäller från 2022-02-22. 
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Arbetsordning för lokalt 
pensionärsråd centrum

Lokalt pensionärsråd centrum 2023-02-06

Karin Gréen, avdelningssekreterare avdelning hemtjänst
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Arbetsordning för ÄVO:s pensionärsråd

• Det finns en gemensam arbetsordning för äldre samt vård- och omsorgsnämndens 

pensionärsråd

– Länk till arbetsordning

• Den gemensamma arbetsordningen sätter ramarna, men lämnar utrymme för de lokala 

råden att utveckla sina egna arbetssätt

https://goteborg.se/wps/wcm/myconnect/b65887bc-b1c9-4ab8-8d52-4cebe2b6928f/Arbetsordning+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+samt+v%C3%A5rd-+och+omsorgsn%C3%A4mndens+pension%C3%A4rsr%C3%A5d+samt+lokala+r%C3%A5d.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b65887bc-b1c9-4ab8-8d52-4cebe2b6928f-o6FO5EJ
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Vad står i den gemensamma arbetsordningen 
om hur de lokala råden ska arbeta? (1 av 4)

• ”Rådsmöten protokollförs i stadens mall samt publiceras på 

förvaltningens hemsida”

Förslag: Protokoll skickas ut via mejl senast två veckor efter 

mötet, och publiceras på förvaltningens hemsida så snart som 

möjligt därefter.

Fråga: Hur vill rådet göra med justering av protokoll? 
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Vad står i den gemensamma arbetsordningen 
om hur de lokala råden ska arbeta? (2 av 4)

• Företrädarna för föreningarna bestämmer själva vilka av nämndens 

frågor som de vill ta upp i de lokala råden

Fråga: Hur vill rådet hantera anmälning av ärenden till möten?

Förslag: 

- Punkter till dagordningen anmäls till sekreterare via mejl senast två 

veckor innan mötet. Sekreterare skickar ut påminnelse om att anmäla 

punkter några dagar i förväg. 

- Avsluta varje möte med ”Punkter till nästa möte”.
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Vad står i den gemensamma arbetsordningen 
om hur de lokala råden ska arbeta? (3 av 4)

• De lokala pensionärsråden utser inom sig ordförande och vice 

ordförande för ett år i taget. Detta sker vid varje kalenderårs första möte. 

Ordförande bör som regel vara deltagande avdelningschef och vice 

ordförande representant från pensionärsföreningarna. 

Förslag: 

Utse ordförande och vice ordförande vid nästa möte 3 april.
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Vad står i den gemensamma arbetsordningen 
om hur de lokala råden ska arbeta? (4 av 4)

• Pensionärsråden har möjlighet att tillsätta beredningsgrupp med uppgift 

att bereda ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden.

Fråga: Hur vill rådet arbeta med beredningsgrupp? 

Förslag: 

Avvakta med att tillsätta en beredningsgrupp tills rådets arbete har 

kommit igång mer och vi märker om det finns behov av en 

beredningsgrupp.  
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Kontakt

Karin Gréen

karin.2.green@aldrevardomsorg.goteborg.se

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgs Stad
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