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Pensionärsrådet i Centrum                          Protokoll 2018-02-01 

Plats  Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 
Datum  2018-02-01 kl. 09.30–11.30 
 
Närvarande: 
Ledamöter  Anita Nilsson SPF 
  Viveka Gedda PRO 

Ulla Olsson                     SPF 
Birgitta Bernhardsson SKPF 
Anita Danielsson PRO 
Anita Lindberg PRO 

  Stig Brülde  SPRF 
  Britt Olsson  Nämndledamot (M) 
  Jan-Åke Ryberg Nämndledamot (S) 
  
Ersättare  Britt Palmqvist RPG 
  Anna Hallmén Ekskog SKPF 
  
Övriga deltagare Ann Cajvert Hamberg    Områdeschef Myndighetsutövning 
ÄO-HS   
   
Sekreterare Anette Hansson              Utvecklingsledare ÄO-HS 
 
Ej närvarande Gunnel Brülde SPRF 
  Berit Englund                  PRO 
                                       Ingrid Wilsby                   RPG    
   
 
1 § Mötet öppnas 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
 
2 § Förslag till dagordning 
Punkt 7 i kallelsen; Medborgarbudget, utgår. Återkommer vid senare tillfälle. 
Övrig punkt till dagordningen från Britt Olsson; Digitaliseringen. Dagordningen 
godkänns.  
 
 
3 § Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
4 § Årsredovisning 2017 – Anette Hansson 
Årsredovisning 2017 kommer upp på nämnden 2018-02-06. Anette Hansson, 
utvecklingsledare i sektorn, visar den presentation från sektorn som kommer att visas 
i nämnden. Se bilaga 1. 
 
Sektorns ekonomiska resultat blev – 5,7 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror 
på i huvudsak tre faktorer; fler hemtjänsttimmar än budgeterat, införandet av det 
mobila arbetssättet som initialt har kostat samt sjuklönekostnader och svårighet att 
rekrytera medarbetare.  
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Sektorn har god kvalitet utifrån brukarundersökningar och kvalitetsregister. Sektorn 
har hög måluppfyllelse utifrån nämndens uppsatta mål. Gäller såväl sektorns mål  
”Äldres livsvillkor ska förbättras” som målen om likabehandling och jämställdhet. 
 
Sektorn är särskilt stolt över nöjda brukare och ökad kontinuitet i hemtjänsten. 
Vidare har inflytandet ökat för den enskilde genom rambeslut och 
genomförandeplanen samt personcentrerat arbetssätt. Vårdkedjan fungerar allt 
bättre med minskat antal betaldagar för utskrivningsklara patienter och minskat antal 
dygn på korttid. 
Möjligheten till meningsfullhet har ökat genom ökat antal aktiviteter på såväl 
träffpunkter som äldreboende. Aktiviteter som utgår från medborgarnas och 
brukarnas behov. 
 
En viktig framtidsfråga är ökningen av antalet äldre vilket medför ökat behov av 
sjukvård och äldreboende. Ytterligare en viktig framtidsfråga är hur sektorn ska 
kunna behålla och rekrytera medarbetare. Det är en svårighet redan idag som delas 
av flera välfärdstjänster och andra kommuner. Dialog i pensionärsrådet runt hur man 
blir en attraktiv arbetsgivare. Det är till exempel viktigt att ta hand om nya 
medarbetare och vikarier på ett bra sätt. Hur kan man organisera det? 
 
 
5 § LOV, aktuella utförare i Centrum samt informationsmöte till brukare och 
anhöriga i Centrum – Ann Cajvert Hamfeldt 
Ann Cajvert Hamfeldt, områdeschef för Myndighetsutövningen i sektor äldreomsorg 
samt hälso- och sjukvård visar ett bildspel, se bilaga 2, och berättar om LOV, lagen 
om valfrihetssystem, i hemtjänsten i Göteborg. Hon inleder med en kort bakgrund om 
vad LOV innebär. 
 
Biståndshandläggare ska vägleda den enskilde i val av utförare men inte välja åt den 
enskilde, det måste hen göra själv. Information om valbara utförare finns på 
www.goteborg.se/hittahemtjanst.  
 
I dagsläget finns tre valbara utförare i Centrum och dessa fördelar sig mellan olika 
primärområden. Se bilaga 3. Abborre hemtjänst i Johanneberg/Lorensberg, Krokslätt, 
Innerstaden, Guldheden och Heden, Amandas hemtjänst i Innerstaden och Heden 
samt Livsro i Johanneberg/Lorensberg. 
 
Från och med 3 april 2018 ges den enskilde möjlighet att välja utförare i samband 
med beslut om hemtjänst. Handläggare/socialsekreterare skickar uppdrag till den 
utförare som den enskilde valt. 
Utföraren startar upp inom 24 timmar om uppdraget kräver det, annars ska utföraren 
ta kontakt med den enskilde nästkommande vardag och komma överens om starttid. 
Vill den enskilde byta utförare är det tio kalenderdagars omställningstid.  
 
I Centrum kommer det att bli informationsmöten för brukarna inför LOV den 19 feb kl 
17- 19 på Mötesplats-Kulturhuset, Karl Gustavsgatan 65 (Landala torg, ingång på 
gården bakom Handelsbanken) samt den 20 feb kl 13-14.30 på Engelbrektsgatan 71, 
entrén/ konferensrum. Alla brukare har fått inbjudan i brev.  
 

http://www.goteborg.se/hittahemtjanst
http://www.goteborg.se/hittahemtjanst
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6 § Information och Ärenden till nämnden – Ann Cajvert Hamfeldt 
Ann Cajvert Hamfeldt informerar om den överenskommelse mellan KS, 
Kommunstyrelsen, och nämnden som skrivits i samband med LOV. 
Kravspecifikationen för hemtjänstutförare bifogas i bilaga 4. 
 
Ann erbjuder Pensionärsföreningarna att höra av sig om man önskar mer information 
kring LOV. Kontaktuppgifter till Ann Cajvert Hamfeldt  
E-post: ann.cajvert-hamfeldt@centrum.goteborg.se 
Telefon: 031-365 78 20 
 

 
7 § Övriga frågor 
Britt Olsson, nämndledamot, lyfter frågan om möjligheten till digitala tjänster på 
äldreboendena. Det är viktigt att bredband byggs in i Centrums äldreboende då det 
krävs för många tjänster. Vid nybygge ska bredband alltid byggas in. Det krävs också 
bredband för digitala larm som snart införs på alla äldreboenden. Förslag att bjuda in 
någon från förvaltningen till Pensionärsrådet för att berätta hur situationen ser ut just 
nu på Centrums äldreboende. 
 

   

  

Vid protokollet  

 
 
 
      Anette Hansson   Viveka Gedda 
      Sekreterare   Ordförande 
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