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  Protokoll 2018-10-18 

Pensionärsrådet i Centrum                                    

Plats  Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 
Datum  2018-10-18 kl. 09.30–11.30 
 
Närvarande: 

Ledamöter  Viveka Gedda PRO och Ordförande 
Anita Nilsson SPF 

  Berit Englund PRO 
Birgitta Bernhardsson SKPF 
Anita Danielsson PRO 
Ulla Olsson  SPF 
Ingrid Wilsby RPG 
Stig Brülde  SPRF 

  Britt Olsson  Nämndledamot (M) 
  Jan-Åke Ryberg Nämndledamot (S) 
 
Ersättare  Anna Hallmén Ekskog SKPF 
  
Övriga deltagare Carin Bringestedt Sektorchef ÄO/HS 
 Eva Buxfeldt Enhetschef Fridkullagatan 
 Hanna Björnheden Kommunikatör 
 Anna Forsén Fysioterapeut 
   
Sekreterare Marie-Louise Udéhn Administratör 

Ej närvarande Gunnel Brülde SPRF 
Anita Lindberg PRO 

  Britt Palmqvist RPG 
   
 
 
1 § Mötet öppnas 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
2 § Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns med två punkter som kommer under Övriga frågor. 
 
3 § Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 
4 § Fridkullagatans äldreboende – Eva Buxfeldt 
Informerar om att hon tidigare varit chef på Gerdas Gård och har haft flera olika projekt innan hon 
blev enhetschef. Eva är ny enhetschef från och med 2019-01-01 ihop med den nuvarande chefen 
på Fridkullagatan, Ann-Carin (Anki) Holmberg. Fridkullagatan har tidigare drivits på entreprenad 
av Attendo, men går över till kommunal regi 2019-01-01.  
 
 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijZwMAi2cDB0N_C3dDQw8nfxDXTzdTY0M3A31C7IdFQHoIMIC/
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Eva har intervjuat all personal och det är 25 % som väljer att inte vara kvar när stadsdelen tar över 
verksamheten.En av orsakerna är att Kommunen har kortare arbetspass och fler arbetade dagar 
vilket innebär varannan helg jämfört med Attendos var tredje.  Det har varit en annons ute för 
nyrekrytering av undersköterskor och bland annat har 15 personer med KY-utbildning sökt. 
 
Det kommer att bli en satsning på Fridkullagatan gällande miljön ihop med IKEA och 
hyresgästerna för att få en så bra miljö som möjligt. Det kommer också arbetas med meningsfull 
vardag, utflykter, trädgård och god måltidsmiljö som till exempel att laga maten tillsammans. Efter 
klockan 10.00 ska det inte städas eller tvättas. En Facebook-sida ska göras som är sluten för 
hyresgäster och anhöriga. 
Bilder kommer att tas både före och efter samarbetet med IKEA och hyresgästerna. Miljön 
kommer att vara efter modellen som är på Gerdas Gård.  
 
Önskemål om att lägga ett Pensionärsråd på Fridkullagatan kom upp och kan planeras in till  
Sommaren 2019.  
 
Carin Bringestedt inflikar att brukarenkäten är klar och kommer upp på dagordningen i 
Pensionärsrådet i december 2018. 
 
Efterföljande diskussion. 
 
Nämndens representanter önskar att Eva också kommer till nämnden och informerar om 
Fridkullagatan. 
 
Eva Buxfeldt tackas av ordföranden. 
 
5 § Sociala medier – Hanna Björnheden   
Informerar att hon är kommunikatör och har sin bakgrund från Göteborgs-Posten som journalist. 
Hanna informerar om våra olika sociala medier som till exempel, Facebook, Instagram, Flashback 
och Twitter. 
 
Rådet informerar att denna fråga varit uppe i de centrala pensionärsföreningarna. Det går för fort 
fram och det är svårt för våra äldre att allt ska betalas, bokas med mera med kort. 
Målgruppen äldre äldre exkluderas från den digitala utvecklingen då de saknar tekniken, intresse 
eller ekonomi för inköp av tekniken. 
 
Efterföljande diskussion. 
 
Se bifogar bildspel. 
 
Hanna Björnheden tackas av ordföranden. 
 
6 § Resultatet från HIFE – Anna Forsén 
Informerar att hon är fysioterapeut inom hemsjukvården och på Örgrytehemmet. 
HIFE betyder High-Intensity Functional Exercise Program och är ett träningskoncept och 
föreläsningar för äldre. 
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Det har varit ett projekt under åtta veckor och resultatet har blivit mycket bättre än vad det var 
innan. De som har varit med hade önskat att det pågått längre. Det var 16 personer från början 
men slutade i nio personer. De andra föll bort av orsaker man inte vet något om. 
 
Efterföljande diskussion. 
 
Se bifogat bildspel. 
 
Anna Forsén tackas av ordföranden.  
 
7 § Skrivelse om hållplats mellan Mariagården och Drottningtorget – Stig Brûlde 
Informerar att för sex år sedan skrevs en skrivelse av Pensionärsrådet där man framförde 
klagomål att busshållplatsen för 60-bussen mellan Mariagården och Drottningtorget dragits in. 
Återigen har samma klagomål framförts till bostadsrättsföreningen som har hus där och svar 
väntas efter deras nästa styrelsemöte. Stig återkommer i frågan. 
 
Stig Brûlde tackas av ordföranden. 
 
8 § Övriga frågor 
Carin Bringestedt påminner om att det är studiebesök på All Age Hubs nästa gång, 181122. Då 
kommer även Joachim Brink med som är ny kommunikatör främst gentemot sektor ÄO-HS. 
 
Carin Bringestedt informerar att hon på nästa nämnd kommer att ta upp tillsynsplikt för  
alla utförare av hemtjänst, privata som offentliga. 
 
Carin Bringestedt informerar följande avseende LOV: 
 
   April Juni Sept Okt 
Abborre   1   4   6   8  
Amandas hemtjänst  6 10 15 16 
Assistansbyrån i Västra Götaland Fanns ej   5   6   6 
Göta hemtjänst  Fanns ej   3   8   6 
   7 22 35 37 
 
En del personer som lämnade den kommunala hemtjänsten och gick till privat regi är nu tillbaka 
igen i den kommunala hemtjänsten. Totalt har ca 4,5 % av alla centrumbor som beviljats 
hemtjänst valt privata utförare.  
 
Det är fortfarande Lundby och Majorna-Linné som är de stadsdelar där flest brukare valt privata 
utförare. 
 
Ingrid Wilsby aviserade på förra mötet 2018-09-20 att dagens möte var hennes sista. Ingrid 
avtackas med blomsterbukett av ordföranden och sektorchefen.  
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Bilagor: 
   
Sociala Medier Slutrapport HIFE 
 

PP pensionärsrådet 
om om sociala medie   

Slutrapport 
HIFE-grupper - utan  

  
  
 
 
 

 

Vid protokollet 
 
 
 
 

 

………………………………..............   ……………………………………………….. 
Viveka Gedda                                      Marie-Louise Udéhn 
Ordförande                                           Sekreterare 
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