
LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA                PROTOKOLL 

 

        Sammanträdesdatum            2018-12-04 

 

TID                          kl. 15:00-17:00 

PLATS        Stora salen, Kulturhuset Kåken 

 

LEDAMÖTER 

 

Monica Påhlsson SPF 

Maj-Britt Denetz SKPF 

Olof Kjernald RPG 

   Hasse Kimmervik PRO 

 

ERSÄTTARE         

Rolf Krafft PRO 

Ulla Grangård SPF 

Birgitta Olsson RPG  

 

 

FÖRHINDER    

    

    

Svea Olausson  PRO 

Gabriella Junggren PRO 

Anna-Lena Stjernlöf SKPF 

Michael Wigg (M) Adjungerad, 

Stadsdelsnämnden 

Roland Dahlström (S) Adjungerad, 

Stadsdelsnämnden 

Ida Fossenstrand (M) Adjungerad, 

Stadsdelsnämnden 

 

ÖVRIGA NÄRVARANDE             Ann-Kristine Wilson (S) Adjungerad,  

     Stadsdelsnämnden 

   Ewa Lundin  Anhörigkonsulent  

Annika Ljungh Sektorchef ÄO samt HSV  

Madelen Eriksson Äldreboendesamordning  

Pia Söderqvist  Äldreboendesamordning 

Linda Broberg Sekreterare  

 

 

JUSTERARE       

 

PARAGRAFER       1-9 

 

UNDERSKRIFTER                …………….…….. …………………………………. 

      Sekreterare                                                 Linda Broberg 

 

    ………………….… …………………………………. 

      Ordföranden                        Monica Påhlsson 

      

      ……………………. ………………………………….. 

                                                    Justerare            Birgitta Olsson                  

 



 

§ 1.  

 

Mötet öppnas 

 

Ordföranden Monica hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

 

§ 2. 

 

Val av justerare och godkännande av föregående protokoll 

 

Birgitta Olsson utses att justera dagens protokoll. Förra mötesprotokollet godkännes och läggs till 

handlingarna.   

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

 

§ 3. 

 

Fastställande av dagordning  

 

Monica ställer frågan om dagordningen kan godkännas och om det är något som ska tilläggas. Det 

som ska läggas till går in under rubriken övrigt.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

 

§ 4.  

 

Inbjuden gäst Ewa Lundin  

 

Anhörigkonsulenten Ewa Lundin informerar om anhörigstöd. Anhörig är den person som ger vård 

och/eller omsorg till någon närstående. En närstående är en person som tar emot stöd, vård och omsorg 

från en annan person. Anhörigstöd regleras i socialtjänstlagen och 2009 skärptes lagstiftningen, 5 kap 

10§ Socialtjänstlagen” socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar 

en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder". Lagstiftningen gäller för de som är anhöriga och 18 år och uppåt. Barn som är 

anhöriga regleras i HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).  

Var femte person vårdar eller stödjer någon närstående regelbundet. 1,3 miljoner människor i Sverige 

ger någon form av stöd, vård, och omsorg till närstående. Vanligaste gruppen av anhöriga är i åldern 

45-64 år och de ger stöd/vård och omsorg till en förälder. Anhöriga över 65 år ger ofta stöd/vård och 

omsorg till en partner. Anhöriga som är mellan 65-80 år ger mest tid i omsorgsgivande till närstående.  

 

Det ger stora effekter på hälsan hos de anhöriga och många går ned i tid eller slutar att arbeta på grund 

av sin anörigsituation.  

 

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för anhörigstöd 2010. Anhörigas insats bygger på 

frivillighet. Syftet med anhörigstöd är att minska fysisk och psykisk belastning.  



Utifrån riktlinjen bör nämnderna tydliggöra medarbetares roller, ansvar och uppdrag samt identifiera 

utvecklingsområden. Ett anhörigperspektiv i verksamheterna innebär; att samverka med anhöriga, ta 

hänsyn till anhörigas synpunkter vid bedömning och utförande, att utreda anhörigas behov och 

informera om kommunens stöd samt se till att sjukvården och socialtjänsten samverkar. 

I Örgryte-Härlanda arbetar två anhörigkonsulenter, en inom äldreomsorg och en inom individ och 

familjeomsorg/funktionshinder. Det finns stödsamtal individuellt, grupper, utbildningar och 

föreläsningar. Anti-stressaktiviteter och lotsas vidare vid behov. Det finns också ett 

anhörigstödsprogram som kommer ut två gånger per år, en på våren och en på hösten. Samverkan sker 

genom nätverk i staden samt nätverk i västra Sverige/regionen.  

För mer information gå in på: www.anhoriga.se, https://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

§ 5. Aktuella äldreomsorgsfrågor. Sektorchefen informerar 

 

Annika Ljungh informerar om att det finns fem privata utförare i hemtjänsten. Livara omsorg AB är 

valbar fr om 17 december. 51 personer i Örgryte-Härlanda har valt privat utförare enligt nedan.  

 

Privata utförare i Örgryte-Härlanda 2018-12-01 

  

    

Namn Valbar i område 

Antal 

personer Antal timmar 

Amandas hemtjänst Olskroken, Lunden 17 208 

Assistansbyrå Västra Götaland AB Olskroken, Lunden 3 66 

Göta hemtjänst Örgryte-Härlanda 27 381 

Olivia hemomsorg 

Kallebäck, Skår, Bö, 

Kärralund 4 55 

Livara omsorg AB Örgryte-Härlanda Valbar from 17/12-18 

 
 

Annika presenterar resultatet av brukarundersökningen på äldreboende och hemtjänst i Örgryte-

Härlanda. Av de som har hemtjänst är 81 procent ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. (82 

procent år 2017). Det är 59 procent som svarat, totalt i riket är svarsfrekvensen 60 procent. Svaren 

gäller endast kommunal hemtjänst.   

 

När det gäller total nöjdhet på äldreboende är 83 procent ganska eller mycket nöjda (74 procent 2017). 

Det är 50 procent som svarat, totalt i riket är svarsfrekvensen på 49 procent.  

 

De frågor som har högst andel positiva svar inom hemtjänsten är; bemötande (94 procent), förtroende 

för personalen (86 procent), känna sig trygg hemma med hemtjänst (82 procent), sammantaget nöjd 

med hemtjänsten (81 procent) och personalen tar hänsyn till mina åsikter och önskemål (80 procent). 

Frågor som har lägst andel positiva svar är; påverka tiderna för hjälp (48 procent), personalen 

http://www.anhoriga.se/
https://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga


informerar om tillfälliga förändringar (53 procent), lätt att få kontakt med personalen vid behov (64 

procent) och handläggarens beslut är anpassat för mina behov (69 procent).  

 

De frågor som har högst andel positiva svar på äldreboende är; bemötande (96 procent), känner sig 

trygg på äldreboendet (87 procent), lätt att få kontakt med personalen (84 procent), sammantaget nöjd 

med äldreboendet (83 procent) och känner förtroende för personalen (82 procent). Frågor som har 

lägst andel positiva svar är; personalen meddelar tillfälliga förändringar (38 procent), möjligheten att 

komma utomhus (57 procent), påverka tiderna för hjälp (60 procent) och personalen har tillräckligt 

med tid för att utföra sitt arbete (63 procent).  

 

Det behöver satsas mer på den bristande Kommunikationen både inom hemtjänst och äldreboende.  

 

Kösituationen för äldreboende inom stadsdelen, 442 personer står i kö. Alla erbjuds plats inom 1-3 

månader.  

 

Pia Söderqvist och Madelen Eriksson, boendesamordnare presenterar äldreboendeplanen 2019-2022 

och renoveringsplanen. 2035 förväntas personer över 65 år ha ökat från 84 200 till 118 875 personer. 

Högst söktryck finns i; Västra Göteborg, Örgryte-Härlanda, Centrum, Majorna-Linné och Askim-

Frölunda- Högsbo. Det är volymmässig balans mellan behov samt tillgång under perioden då två nya 

ramavtal aktiveras från 2019 med 123 lägenheter, Villa Hovås samt Villa Ekeberg  (A-F-H samt 

Angered), Två ny äldreboenden kommer att färdigställas under 2021 med 160 lägenheter, Skra Bro 

(Västra Hisingen) samt Utby (Östra Göteborg) och utbyggnad av Tre Stiftelser Otium, tillkommer 25 

lägenheter 2021. Aktiviteter som påverkar kommande planperiod är; förändringar i befintligt utbud, 

några konverteringar från korttidsplatser och somatik till permanentplatser med inriktning demens och 

därmed ”frigjort” korttidsplatser, ny enhet fr o m nov 2017 är Tre Stiftelser i Kallebäck med 22 

lägenheter med inriktning demens och effektivisering med kortare ledtider mellan förmedling och 

utförare, ger ca 40-50 fler lägenheter per år. Fortsätta med arbetet med ersättning/ombyggnation av 

gamla eller ej funktionella äldreboenden.  

 

Renoveringsplanen är ett uppdrag som grundar sig i tidigare äldreboendeplan och som i 

Kommunfullmäktige budgetbeslut för 2018 getts som uppdrag till resursnämnd för 

äldreboendesamordning. Befolkningen över 80 år ökar och detta ger också ett ökat behov av 

äldreboendeplatser mellan 2020-2025 finns det ett behov av 400 lägenheter. Renoveringsplanen 

bygger på statusinventeringen som gjordes på lokalförvaltningen 2017 och stadsdelarnas bedömning 

av behovet.  Lokalförvaltningens statusbesiktning och stadsdelarnas bedömning är det 6 äldreboenden 

som behöver lyftas för en vidare planering och där det kan krävas tomställning. Det är äldreboendena 

Järnbrottshus, Änggårdsbacken, Byalagsgatan, Åkerhus, Toftaåsen och Hammarhus.  

Lillekärr Södra 51 agerar evakueringsboende för staden, preliminärt fram till 2022. Åkerhus ska enligt 

planeringen ersättas med ett nytt hus som byggs innan det gamla rivs. Kortidsverksamheten på 

Toftaåsen och delar av Hammarhus måste utredas innan de kan byggas om.  

För det fortsatta arbetet är det viktigt med en ökad samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna, där 

behoven samordnas av äldreboendesamordningen (enligt tillkommande uppdrag från 

kommunfullmäktige), lokalsekretariatet och lokalförvaltningen.  

Utvärdering av Ram-avtal sker i samspel och tre parter från Göteborgs stad är delaktiga; INK (uppköp 

och upphandling), äldreboendesamordning och biståndsenheterna. Andra parter är; IVO, Intern 

kvalitetsuppföljning, läkemedelshantering och vårdföretagarna. Inkomna avvikelser tas om hand under 

året och slussas rätt.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

 

 



 

 

§ 6. Adjungerade politiker informerar om ärende vid SDN och till SDN  

 

Mål-och inriktningsdokument antas vid nämndmöte 11 december.  

 

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

 

§ 7. Budget- när det är aktuellt  

 

prognosen är fortfarande budgetunderskottet på -28 miljoner. Insatser har gjorts i stadsdelen för att 

minska kostnader. IFO och funktionshinder som har höga kostnader som inte stämmer mot balans. 

Effekterna kommer framåt det man arbetat med för att nå en balans. Tilldelningen till äldreomsorgen 

kommer att bli lägre nästa år jämfört med i år. Anledningen till minskade medel är att andelen 

äldreäldre minskar och så även behoven. Färre av stadsdelens äldre kommer enligt prognos behöva 

äldreboende samt att hemtjänsttimmarna kommer att minska.  

Vårdbiträdesrollen kommer att återinföras för att kunna möta upp behovet av personal.  

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

 

 

§ 8. Kvarstående frågor  

 

Besöka AllAgeHub till våren.  

SDN får LPRs utvärdering ”vad blev det av vår strävan?” 2011-2018 på sitt möte 11 december.  

Birgitta Ljungström i LPR Öster är intresserad av vårt arbete i LPR Örgryte-Härlanda, Monica 

kontaktar henne för ett möte.  

 

Monica tipsar om Publikation och aktör, som presenterade sig 1 oktober (se rapport) En bättre plats att 

åldras på, som finansieras av Nordiska Ministerrådet.  

 

Alla i LPR får svarsformulär för äldres synpunkter (utarbetad av senior Göteborg/Lisa Holtz) om hur 

Göteborg ska bli en åldersvänlig stad. Fylls i och skickas till angiven adress senast 31 januari 2019.  

 

Hur bra är vårdcentralerna för äldre? En slutrapport-pensionärer granskar och jämför-från landstinget i 

Jönköpings län presenterades. Slutrapporten ska också delges HSNs pensionärsråd inför det fortsatta 

arbetet i Göteborg.  

 

 

BESLUT 

Linda bokar in studiebesök på AllAgeHub till våren. Linda skickar utvärderingen till nämnden via 

nämndsekreteraren så att det blir ett ärende. Monica bokar in ett möte med Birgitta Ljungström. Linda 

skickar ut svarsformuläret om hur Göteborg blir en åldersvänlig stad. LPRs utvärdering bifogas 

protokollet.  

 

 



 

 

§ 9. Tid för nästkommande möte  

 

22 jan 

12 mars 

4 juni 

20 aug 

15 okt 

3 dec 

 

14 förmöte 

15-17 sammanträde  

 

Monica tackar alla i rådet för det gångna året och önskar sköna helger.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda. Telefon: 031-365 60 00 Fax: 031-365 63 13 

Box 170 94, Besöksadress: Kålltorpsgatan 2, 402 61 Göteborgs Stad. 

 

 


