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Pensionärsrådet i Centrum                                   Protokoll 2017-10-19 

Plats  Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 
Datum  2017-10-19  kl 9.30–11.30 
 

Närvarande: 

Ledamöter  Anita Nilsson SPF 
  Viveka Gedda PRO 

Berit Englund PRO 
Birgitta Bernhardsson SKPF 
Anita Danielsson PRO 
Anita Lindberg PRO 

  Stig 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 
 
Utvecklingsledare Malin Michaelsson Stads- och samhällsutveckling 
Enhetschef  Anna Samuelsson Hemtjänst Heden 
Undersköterska/ Camilla Wikström Hemtjänst Heden 
IT-ambassadör 
 
Sekreterare Marie-Louise Udéhn Administratör 

Ej närvarande Gunnel Brülde SPRF 
 
1 § Mötet öppnas 
Mötet öppnas med en tyst minut för Lars-Olof Larsson, ordförande Viveka Gedda hälsar därefter 
alla välkomna. 
 
2 § Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
3 § Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.  
 
4 § Mobil hemtjänst – Anna Samuelsson och Camilla Wikström 
Information om det mobila arbetssättet i hemtjänsten. Alla medarbetare har var sin mobil som är 
utformad för detta ändamål. De loggar in och loggar ut hos brukarna. Genom appar kommer de åt 
planering och information om brukarna och inom kort ska de även kunna dokumentera via en app i 
mobilen på plats hos brukaren. Se bifogat bildspel. 
 
Anna Samuelsson och Camilla Wikström tackas av ordföranden. 
 
5 § Ärenden till nämndmötet – Carin Bringestedt 
Budget 
Information om Budget 2018. Inga större förändringar från 2017. Politiska satsningar 2018 handlar 
bland annat om demensteam och samverkan kring utskrivningsklara. Projekt mobil närvård gör 
primärvårdsläkare hembesök tillsammans med hälso- och sjukvårdens sjuksköterskor, vilket 
resulterat i en minskning av återinläggning på sjukhusen 
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Motion Måltidsvänner 
Det har inkommit en motion från (L) Liberalerna med önskemål om att införa volontärer/frivilliga 
som åker hem till brukarna och äter med dem för att minska undernäring samt ensamhet bland 
äldre. Staden ska då stå för volontärens/frivilliges kostnad. Detta har testats ibland annat Kävlinge 
kommun med gott resultat. Stadsdelen föreslår att Nämnden ställer sig bakom denna motion. 
Se bifogat motion. 
 
Remiss – Avfallssnåla Äldreboenden 
Det finns miljöstimulansmedel att söka för att få mer avfallssnåla Äldreboenden. Områdescheferna 
för äldreboenden i Göteborg har gått samman och ansöker om medel till en projektledare som ska 
arbeta med detta. Se bifogat TU. 
 
Carin Bringestedt tackas av ordföranden. 
 
6 § Stadsutveckling – Malin Michaelsson 
Information om två nya ärenden som ska upp på nämnden i september. 
 
Det första ärendet är svar på remiss avseende Arkitekturprogram för Göteborg. Det handlar om 
den byggda miljön och hur man pratar om den. Själva förlaget är positivt, men det är för mycket 
fackspråk som gör det svårbegripligt. Förslaget saknar också universal design som t.ex. för dålig 
syn, rörelsesvårigheter, mm. Workshops med funktionshinderrådet har förekommit och där har det 
diskuterats de 30 teserna och vad som är i ögonhöjd och vad som är en begriplig stad, mm. 
Efterföljande diskussion. Se bifogat TU och bilaga. 
 
Det andra ärendet är svar på en förvaltningsremiss som handlar om förprövning av planbesked av 
villkor för platsen. Den finns ett förslag om att Packhusplatsen ska bli en egen stadsdel med 
skola/förskola, äldreboenden, bostäder med särskilt stöd och service, samnyttjade lokaler och 
grönområden mm. Efterföljande diskussion. 
 
Malin Michaelsson tackas av ordföranden. 
 
7 § Övriga frågor 
Telefonlista/Ringlista 

Fråga uppkom om det finns telefonlista/ringlista för att få mer trygghet och minskad upplevd 
ensamhet. Enligt svar från Kristina Blidner, enhetschef Hälsofrämjande/Förebyggande, så är 
detta en klok idé, men idag finns det inget sådant. Det är tidigare testat i en mindre skala, men 
det var inte många seniorer som ville vara med. Däremot finns det en telefontjänst inom frivillig i 
Centrum där man kan prata in ett meddelande att man är ok. Sedan lyssnar en frivillig av 
telefonsvararen efter ca kl. 15.00 och bockar av. 

 

 
10 § Nästa möte 
Nästa möte är torsdag 2017-11-23 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 


