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Pensionärsrådet i Centrum                                   Protokoll 2017-06-08 

Plats  Engelbrektsgatan 71, våning 4 
Datum  2017-06-08  kl 9.30–11.30 
 

Närvarande: 

Ledamöter  Anita Nilsson SPF 
  Anita Lindberg PRO 
  Viveka Gedda PRO 

Berit Englund PRO 
Anita Danielsson PRO 

  Stig Brülde  SPRF 
  Gunnel Brülde SPRF 
  Ingrid Wilsby RPG 
  Jan-Åke Ryberg Nämndledamot (S) 
    
Ersättare  Ulla Olsson  SPF 
  Britt Palmqvist RPG 
  Anna Hallmén Ekskog SKPF 
  
Övriga deltagare Carin Bringestedt Sektorchef ÄO-HS 
 
Sjukgymnast Kattarina Bertilsson Hemsjukvården 
Biståndshandläggare Sebastian Gustafsson Biståndsenheten 
Utvecklingsledare Lisbeth Söderlund Utveckling - Folkhälsa 
Utvecklingsledare Martin Söderström Stads- och samhällsutveckling 
Utvecklingsledare Sara  Linder Stads- och samhällsutveckling 
 
Sekreterare Marie-Louise Udéhn Administratör 

Ej närvarande Birgitta Bernhardsson SKPF 
  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. Frågan gäller volontärernas arbete på äldreboendena som det 
informeras om i broschyren som delas ut. Carin Bringestedt informerar att det är ett ideellt arbete 
där ingen lön utgår.  
 
4 § Vårdplaneringsteamet – Kattarina Bertilsson och Sebastian Gustafsson 
De informerar att teamet startades för två år sedan. I teamet ingår biståndshandläggare, 
undersköterska, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. Tidigare genomfördes 
vårdplaneringar och uppföljningar endast på sjukhusen, men nu även på korttidsboenden för att 
hemgång ska bli så bra som möjligt. Inskrivning på sjukhus och kallelser till vårdplanering sker 
genom IT-systemet SAMSA. Det är ett IT-system för informationsöverföring mellan kommun, 
primärvård och slutenvård. 
 
Efterföljande diskussion. 
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Avslutas med en film om hur en av våra brukare, Kurt, upplevde sin vårdplanering samt en 
beskrivning av vårdplaneringsteamets uppdrag och arbetssätt  
 
Bildspel bifogas protokollet. 
 
Kattarina Bertilsson och Sebastian Gustafsson tackas av ordföranden. 
 
5 § Förslag till Göteborgs stads program för en jämlik stad 2018–2019 – Lisbeth Söderlund 
Information om att en remiss inkommit kring jämlik stad 2018–2019. Social resursförvaltning är 
processägare och de har arbetat fram ett program om detta. Det står även i 2017 års budget att 
Göteborg ska vara en jämlik stad. Förvaltningen är positiv till detta förslag med synpunkter om att 
det även ska innefatta äldre och äldres hälsa. 
 
Bildspel bifogas protokollet. 
 
Lisbeth Söderlund tackas av ordföranden. 
 
6 § Stadsutveckling – Martin Söderström och Sara Linder 
De informerar om två nya ärenden som ska upp på nämnden 2017-06-20. 
 
Det första ärendet handlar om Karl Gustavsgatan där man vill bygga till och bygga på huset samt 
nyetablering av punkthus på 17 våningar. Ca 50 lägenheter blir det totalt. Det ska även bli lokaler 
för centrumbos ändamål. Platsen är bra för exempelvis BMSS (bostäder med särskilt stöd och 
service) eller trygghetsbostäder. Delar av bostadsgården och grönområdet kommer att tas i 
anspråk. Byggstart är ännu inte klart. Förvaltningen har tillstyrkt ärendet. 
 
Det andra ärendet handlar om medborgarbudget som är ett projekt om delaktighet i centrum som 
ska öka tryggheten. Prioriterade åtgärder är; 
 

- Aktiviteter för ungdomar 
- Stödja nattvandring 
- Utveckla centrums träffpunkter för äldre 
- Informationstillfällen med polisen 
- Ytterligare medborgardialoger 
- Platsskapande aktiviteter (Grön & Skön stad) 

 
Åtgärderna genomförs under 2017. 
 
Bildspel bifogas protokollet. 
 
Martin Söderström och Sara Linder tackas av ordföranden. 
 
7 § Föredragning nämnddagarna 14–15/6 – Carin Bringestedt 
Information om att befolkningsprognosen i Centrum ökar mest för personer mellan 74–84 år. 
Prognosen för personer 85+ minskar något.  
 
Kommande förändringars påverkan som kommer att dras på nämnddagarna är; 
 

- Ny förskole- och skolnämnd 
- LOV 
- Mobilt arbetssätt 
- Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården 
- Kompetens och rekrytering 
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8 § Ärenden till nästa nämndmöte – Carin Bringestedt  
Information om att det kommer en motion från Maria Rydén om att arbeta med att öka 
omvårdnaden och fler äldreboenden. Förslaget från förvaltningen är att avslå motionen på grund 
av att det redan pågår arbete med detta just nu.  
 
9 § Övriga frågor 
Höstens mötestider: 
 
Torsdag  170921 kl 09.30 – 11.30 Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 
Torsdag  171019 kl 09.30 – 11.30 Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 
Torsdag  171123 kl 09.30 – 11.30 Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 
Torsdag 171214 kl 09.30 – 11.30 Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 
 
10 § Nästa möte 
Nästa möte är torsdag 2017-09-21 kl. 09.30-11.30 på Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63. 
 
Ordföranden Viveka Gedda tackar för idag och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Marie-Louise  Udéhn Viveka Gedda 
Sekreterare   Ordförande 


