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Pensionärsrådet i Centrum   Protokoll 2017-05 

Plats  Landala Hus 
Datum  2017-05-18  kl 9.30–11.30 
 

Närvarande: 

Ledamöter  Anita Nilsson SPF 
  Viveka Gedda PRO 

Berit Englund PRO 
  Birgitta Bernhardsson SKPF 
  Anita Lindberg PRO 
  Stig Brülde  SPRF 
  Jan-Åke Ryberg Nämndledamot (S) 
    
Ersättare  Ulla Olsson  SPF 
  Britt Palmqvist RPG 
  Anna Hallmén Ekskog SKPF 
 
Övriga deltagare Annika Strandberg Områdeschef ÄBO 
  Carina Ludvigsson Enhetschef 
  Madeleine Östlund Enhetschef 
  Sara Flood  Enhetschef 
  Agneta Mattiasson Projektledare 
  Sandra Olsson Projektledare 
   
Utvecklingsledare Malin Michaelsson Stads- och samhällsutveckling   
Utvecklingsledare Martin Söderström Stads- och samhällsutveckling 
 
Sekreterare Marie-Louise Udéhn Administratör 

Ej närvarande Anita Danielsson PRO 
  Ingrid Wilsby RPG 
  Gunnel Brülde SPRF 
  Lars-Olof Larsson Nämndledamot (M) 
     
 
1 § Mötet öppnas 
Mötet öppnas av ordförande Viveka Gedda som hälsar alla välkomna. 
 
2 § Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
3 § Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. Pensionärsrådet ställer en fråga 
utifrån punkt 4 i protokollet om svar kommit angående Liseberg. Malin Michaelsson återkommer 
med svar under punkt 7. 
 
4 § Äldreboendet Landalahus, presentation och berätta om arbetet - Enhetscheferna 
Enhetscheferna presenterar sig; 
Carina Ludvigsson – ansvarar för somatik våning 4-6 
Madeleine Östlund – ansvarar för demens våning 2 
Sara Flood – ansvarar för somatik våning 2d-3 
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På Landalahus finns det totalt 84 lägenheter varav fyra dubbletter (88 hyresplatser). Av dessa är 
26 demensplatser.  
 
En broschyr om Landalahus delades ut till samtliga som flyttar in. Mallen till broschyren är 
gemensam för äldreboendena i Göteborgs Stad. På baksidan av broschyren står det mer specifikt 
om Landalahus, t ex om möbler, telefon, TV, osv. Även synpunktsblankett delas ut.  
 
Det finns en aktivitetslokal som kallas Kajutan. Genom veckobrev ges information om vilka 
aktiviteter som erbjuds, t ex pubafton, boule, musikunderhållning. Mycket är samhällsrelaterat. 
 
Levnadsberättelse skrivs för alla, men främst för de som har en demenssjukdom. Anhöriga ges 
möjlighet att medverka och berätta om personens liv, upplevelser, mm.  
 
För att utveckla och säkra kvaliteten i vården och omsorgen arbetar man efter kvalitetsregister. 
Information om detta ges när man flyttar in.   
 
Samtliga hyresgäster får en kontakpersonal. Information ges om vad som ingår i uppdraget.  
 
Enhetscheferna träffas en gång/vecka tillsammans med vaktmästare och ibland administratören. 
Mötet genererar ett veckobrev som skickas via e-post till personalen. Planeringsdagar genomförs 
gemensamt och innehållet på respektive APT är samma. Fokus i arbetet är boendemiljö, aktivt liv 
och måltid.  
 
Det finns även två gruppbostäder enligt BMSS (bostäder med särskilt stöd och service) för 
personer under 65. Samarbete finns med enhetschefen och personalen får även samma 
veckobrev som de på Landalahus. 
 
Enhetscheferna tackas av ordföranden. 
 
5 § Aktivt Liv – Agneta Mattiasson - Projektledare 
Aktivt Liv är ett projekt som efter sommaren blir permanent verksamhet. Aktivt Liv handlar om; 

o Skapa varaktiga och likvärdiga arbetssätt kring aktiviteter 
o Fokus på hälsa och fysisk aktivitet 
o Ta tillvara på hyresgästernas och personalens resurser 

 
Projektmål är; 

o Styrketräning två gånger/vecka 
o Få in frivilliga kring aktiviteter (minst 10 personer krävs för projektet och idag är det 8 

personer) 
o Fysisk aktivitet varje dag 

 
Långsiktiga mål är; 

o Hyresgästernas nöjdhet med aktiviteter, minst 80% 
o Aktuellt utbud, t.ex. teknik 
o Utomhusvistelser 
o Jämlikhet 

 
Bildspel om detta kommer att bifogas protokollet. 
 
Agneta Mattiasson tackas av ordföranden. 
 
6 § Mat och Måltid – Sandra Olsson - Projektledare 
Sandra Olsson är dietist och arbetar med ett projekt om mat och måltid på Landalahus, Krokslätts 
äldreboende och Örgrytehemmet. Till viss del även Hälso-Sjukvården och Hemtjänsten. 
 



Sida 3 av 3 
 

Maten i fokus;  
o Maten är en viktig mötesplats 
o Undersökningar om hur man upplever maten 
o Hur ser mattiderna ut 
o Tider 
o Innehåll i måltiden 
o Nattfastan 
o Matråd 

 
Bildspel om detta kommer att bifogas protokollet. 
 
Sandra Olsson tackas av ordföranden. 
 
7 § Stadsutveckling – Malin Michaelsson och Martin Söderström - Utvecklngsledare 
Malin Michaelsson svarar pensionärsrådet på frågan om punkt 4 i föregående protokoll. Vad gäller 
Liseberg finns det ännu inget svar. Först ska det komma till samrådsskede och därefter till 
granskningsskede. Processen kan följas på plan och byggprojekt. 
 
Martin Söderström redovisar kort om Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 
fram till 2030. En remiss om detta är skrivet och kommer upp i nämnden. 
 
Bildspel om detta kommer att bifogas protokollet. 
 
Pensionärsrådet lyfter frågan om bristen på parkeringsplatser i staden och vad man gör åt detta. 
Malin Michaelsson svarar att det finns en överenskommelse mellan Göteborgs Stad och 
Trafikverket om ”1 mot 1”, vilket innebär att om en parkeringsplats tas bort ska den ersättas med 
en annan. 
 
Malin Michaelsson och Martin Söderström tackas av ordföranden. 
 
8 § Ärenden till nästa Nämndmöte – Carin Bringestedt – Ej närvarande 
Inga ärenden 
 
9 § Övriga frågor 
Annika Strandberg informerade om att det finns en remiss – Jämlikt Göteborg – där 
äldreperspektivet måste vara med och att det ska bevakas. Remissen kommer upp på nämnden i 
juni. 

10 § Nästa möte 
Nästa möte är torsdag 2017-06-08 kl. 09.30-11.30, Engelbrektsgatan 71, våning 3. 
 
Dagens möte avslutas med att enhetscheferna ger en guidad rundvandring på Landalahus. 
 

Ordföranden Viveka Gedda tackar för idag och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Marie-Louise Udéhn  Viveka Gedda 
Sekreterare   Ordförande 


