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Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2016-10-13 

Närvarande 
 
Ledamöter Viveka Gedda  PRO 

  Berit Englund  PRO 

  Stig Brülde   SPRF 

  Anita Nilsson  SPF 

 

Ersättare  Ulla Olsson   SPF 

  Ingrid Wilsby  RPG 

  Gunnel Brülde  SPRF 

   

Övriga deltagare Lars-Olof Larsson  Nämndledamot (M) 

   

Sekreterare Björn Almberger  adm SDF Centrum 

  Marie-Louise Udéhn  adm SDF Centrum 

 

Sektorschef Carin Bringestedt  Sektorschef ÄO 

 

Ej närvarande Ulla Berndtsson  PRO  

  Anna Hallmén Ekskog  SKPF 

  Birgitta Bernhardsson  SKPF 

  Anita Lindberg  PRO 

  Elisabet Abrahamsson  Nämndledamot (S) 
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1 § Mötet öppnas 

Mötesordförande Viveka Gedda hälsar alla välkomna. Marie-Louise Udéhn 

hälsas välkommen som ny sekreterare. Marie-Louise kommer att ta över 

som sekreterare efter Björn, som fått nya arbetsuppgifter. Under dagens 

möte kommer Marie-Louise och Björn att dela på protokollföringen. 

 

2 § Förslag till dagordning 

Dagordning godkänns. Ingrid Wilsby anmäler en punkt under övriga frågor: 

hon önskar prata om TV-programmet ”Sveriges bästa hemtjänst” som visas 

måndagar i SVT.  

 

3 § Föregående mötesprotokoll 

Stig Brülde undrar vilka konsekvenser för rådets sammansättning det får att 

SPRF har upphört. Ordföranden Viveka har tagit reda på detta och svarar att 

Gunnel och Stig, som fram tills nu representerat SPRF, sitter kvar 

mandatperioden ut, alltså till 2018. Rådet fortsätter alltså med nuvarande 

sammansättning. Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till 

handlingarna. 

 

4 § Stadsutvecklingsfrågor – Malin Michaelson 

Malin berättar om några punkter som togs upp vid föregående nämndmöte.  

 Ett tillägg till översiktsplanen som berör skadeverkningar på staden 

vid exceptionellt höga vattennivåer, som kan uppkomma då havet 

trycks upp pga av vindar och samtidigt mycket regn. Tillägget ska 

efter behandling och yttranden från olika instanser beslutas av 

kommunfullmäktige. Ska arbetas in i krishanteringsplan, där denna 

punkt ej återfinns i dagsläget. 

 Detaljplan för höga hus. 

 Två detaljplaner till granskning: gäller Västlänkens två stationer 

Haga och Centralen. Malin beskriver hur arbetet med Västlänken 

börjar organiseras med olika grupper som arbetar med olika områden 

i detta stora projekt. En sk matrisorganisation byggs upp.  

Malin tackas av ordföranden. 

Lars-Olof önskar att det förs till protokollet att pensionärsrådet vill att 

stadsdelsnämnden trycker på för att få en busshållplats närmare 

trygghetsboendet Öster om Heden, då närmaste hållplats i dagsläget är för 

långt bort.  
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5 § Presentation av utredning om behov av äldreomsorg med inriktning 

språk och HBTQ – Maria Emanuelsson 

Maria presenterar sig. Hon jobbar som kvalitetsutvecklare inom 

äldreomsorgen i Örgryte-Härlanda, och berättar om en utredning hon startat 

upp som gäller behov av äldreomsorg med inriktning språk och HBTQ i 

Göteborg. Maria visar ett bildspel som bifogas utskicket av detta protokoll. 

Därefter följer samtal kring dessa frågor. Carin föreslår att Johanna Waara, 

som jobbar med dessa frågor i SDF Centrum, bjuds in till nästa möte. Maria 

Emanuelsson hade med sig två frågor på vilka hon önskade rådets 

synpunkter. Frågorna skickades ut till rådet i samband med kallelsen till 

dagens möte. De lyder:  

1. Hur ser behov och efterfrågan ut gällande alternativa 

äldreboendeenheter med språk, HBTQ kompetens? 

2. Har ni identifierat språkgrupper som är större än andra i stadsdelen, 

som börjar få behov av äldreomsorg? 

Rådets synpunkter är att HBTQ-personer inte önskar egna äldreboenden, 

utan helst integreras och accepteras på vanliga äldreboenden, och 

språkgrupper större än andra är exempelvis perser och personer med 

kinesiskt ursprung.  

Maria tackas av ordföranden. 

 

6 § Stadens revidering av lokala ordningsföreskrifter – Gunilla 

Henningsson 

Gunilla Henningsson är Samordnare trygghetsskapande arbete i SDF 

Centrum. Hon berättar och visar ett bildspel om Stadens revidering av de 

lokala ordningsföreskrifterna. SLK håller i det, KF beslutar och Centrum 

har fått det på remiss för att yttra sig. Bildspelet bifogas utskicket av detta 

protokoll. Efter frågor och samtal tackas Gunilla för sin presentation av 

ordföranden Viveka. 

 

7 § Ärende till nästa nämndmöte – Carin Bringestedt 

Carin har inga nämndpunkter denna gång. 

 

8 § Övriga frågor 

Ingrid Wilsby önskar ta upp TV-serien Sveriges bästa hemtjänst som just nu 

visas på SVT 1. Ingrid är upprörd över hur hemtjänsten fungerar i 

programmet, och framhåller att rätt till äldreboende måste finnas. Carin 
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säger att kvarboendet i ordinärt boende kommer att öka, då antal 

äldreboendeplatser är otillräckligt i dagsläget. Diskussion följer.  

Undertecknad sekreterare tackas för sina insatser med en applåd, och 

berättar att han nu kommer att jobba med införandet av mobilt arbetssätt i 

hemtjänsten, där undersköterskan kommer att ha en mobil enhet 

(smartphone) med alla möjligheter det ger, t ex att dokumentera mobilt. 

Viveka tar upp GPR:s temadag 2016, som går av stapeln den 1 december. 

Nya sekreteraren, Marie-Louise, anmäler de som var intresserade till GPR. 

Schema för dagen har alla fått till dagens möte. Förvaltningen betalar 

kostnaden, 300 kr.  

 

9 § Nästa möte 

Nästa möte är torsdagen den 17 november kl 9.30-11.30, Engelbrektsgatan 

71, konferensrum vån 2. Ordföranden Viveka Gedda tackar för idag och 

avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Björn Almberger  Marie-Louise Udéhn  Viveka Gedda 

Sekreterare   Ny sekreterare  Ordförande 
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