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Ledamöter  Viveka Gedda PRO 

  Berit Englund PRO 

  Anita Nilsson  SPF 

  Birgitta Bernhardsson SKPF 

  Anita Lindberg PRO 

  Stig Brülde  SPRF 

  Anna Hallmén Ekskog SKPF 

  Anita Danielsson PRO 

   

Ersättare  Ulla Olsson  SPF 

  Ingrid Wilsby  RPG 

  Britt Palmqvist RPG 

 

Övriga deltagare Lars-Olof Larsson Nämndledamot (M)  

Sekreterare  Marie-Louise Udéhn Administratör 

Områdeschef Annika Strandberg Äldreboende  och 
     Förebyggande/ Hälsofrämjande 

Ej närvarande Carin Bringestedt Sektorschef ÄO-HS 

  Elisabet Abrahamsson Nämndledamot (S) 

  Gunnel Brülde SPRF 
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1 § Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande Viveka Gedda som hälsar alla välkomna och särskilt de två nya 
ledamöterna Anita Danielsson PRO och Britt Palmqvist RPG. Efter en presentationsrunda 
öppnar ordföranden mötet. 

 

2 § Förslag till dagordning 

Dagordningen godkänns.  

 

3 § Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkänns med tillägg att bifoga mötestiderna en gång till för våren 
2017. Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4 § Stadsutvecklingsfrågor – Tamara Tesanovic 

Tamara Tesanovic, utvecklingsledare för fastighetsfrågor, informerar om ärendet gällande 
Kullegatan i Krokslätt. Det finns en detaljplan för förskolan. Den befintliga förskolan från 
1970-talet ska rivas och en ny större förskola ska byggas. En ny gata ska byggas mellan 
Äldreboendet och kyrkan. Parken kommer att påveraks till viss del. Samråd sker nu i 
förvaltningen. Kommer ingen överklagan in till förvaltningen planeras byggstart första 
kvartalet 2018. 

Tamara Tesanovic tackas av ordföranden. 

 

5 § LOV – valfrihetssystem för hemtjänst – Anette Hansson och Eva Steen-Olsson 

Anette Hansson utvecklingsledare och Eva-Steen-Olsson områdeschef informerar att 
Kommunfullmäktige i juni 2015 tog beslut om att Göteborgs Stad ska införa valfrihetssystem 
för personer som har hemtjänst. Stadsledningskontoret har tagit fram ett 
förfrågningsunderlag som är ute på remiss till SDN, centrala pensionärsråd och fackliga 
organisationer. 2017-03-14 ska en sammanställning av remissvaren till nämnden för att 
därefter sammanställas i ett TU. På valfrihetswebben.se  kommer man i slutet av året se 
vilka externa utförare som är aktuella. 
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Här efterföljs en diskussion.  

Anette Hansson och Eva Steen-Olsson tackas av ordföranden 

 

Bilagor om detta som bifogas protokollet är: 

1 Förslag till förfrågningsunderlaget 

2 Måltidsprogrammet   

 

6 § Förändringsarbete på våra äldreboenden – Annika Strandberg 

Annika Strandberg informerade om förändringsarbetet på våra äldreboenden genom att visa 
bildspel från personaldagar där 220 personal varit samlade på 11 tillfällen. De arbetade med 
3 stationer. 

Annika Strandberg gick igenom Äldreomsorgens nationella värdegrund enligt kapitel 5 § 4 
SoL, de politiska målen och salutogent förhållningssätt. Verksamhetsidén delades ut på 
mötet. 

Annika Strandberg visade bildspel över våra äldreboenden: 

1 Landala Hus 

2 Örgrytehemmet 

4 Krokslätts äldreboende 

 

Strategin på äldreboende är bl.a: 

• Värdigt och aktivt liv – aktivitet och kultur ska anpassas till de boende och vara omväxlande 

• Mat- och måltidsmiljöer – med fokus allt från måltids miljö och till nutrition.  

• Boendemiljöer – de ska vara trygga, stimulerande och funktionella.  

 

Annika Strandberg tackas av ordföranden. 
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7 § Ärenden till nämnden – Annika Strandberg 

Inga ärenden föredrogs. 

 

8 § Övriga frågor 

Pensionärsrådet framför att de är mycket nöjda med fixaren Thomas Lejon. De är mycket 
nöjda med både utförandet och tillgängligheten.  

LOV – fråga uppkom varför det lokala pensionärsrådet inte fått förfrågningsunderlaget.  

Ordföranden svarar att de centrala organisationerna fått det och är remissinstans. De får 
sedan ha dialog med sina medlemmar. Nämndens representant informerar om att man 
också kan lämna synpunkter till nämnden. 

Nästa möte 2017-03-02 är Anita Nilsson ordförande då ordinarie ordförande har semester. 

Vårens mötestider: 

Torsdag 2017-02-02 mellan kl. 09.30 – 11.30 Engelbrektsgatan 71 vån. 2 – dagens möte 

Torsdag 2017-03-02 mellan kl. 09.30 – 11.30 Engelbrektsgatan 71 vån. 2 

Torsdag 2017-04-20 mellan kl. 09.30 – 11.30 Engelbrektsgatan 71 vån. 2 

Torsdag 2017-05-18 mellan kl, 09.30 – 11.30  OBS! Preliminärt. Kan eventuellt avbokas 

Torsdag 2017-06-08 mellan kl. 09.30 – 11.30 Engelbrektsgatan 71 vån. 3 OBS! Ny våning 

 

9 § Nästa möte 

Nästa möte är torsdagen 2 mars kl 9.30–11.30, Engelbrektsgatan 71, konferensrum vån 2.  

Ordföranden Viveka Gedda tackar för idag och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Marie-Louise Udéhn  Viveka Gedda 

Sekreterare   Ordförande 
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