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Pensionärsrådet i Centrum                                   Protokoll 2017-09-21 

Plats  Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 
Datum  2017-09-21  kl 9.30–11.30 
 

Närvarande: 

Ledamöter  Anita Nilsson SPF 
  Viveka Gedda PRO 

Berit Englund PRO 
Anita Danielsson 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 
Hälsovetare/ Agneta Mattiasson ÄBO 
Äldrekonsulent 
 
Sekreterare Marie-Louise Udéhn Administratör 

Ej närvarande Birgitta Bernhardsson SKPF 
  Anita Lindberg PRO 
  Gunnel Brülde SPRF 
   
 
1 § Mötet öppnas 
Mötet öppnas av ordförande Viveka Gedda som hälsar alla välkomna. 
 
2 § Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
3 § Föregående mötesprotokoll 
En av pensionärsrådets medlemmar har en synpunkt om § 4 Vårdplaneringsteamet. Det framgick 
under presentationen att patienter utan anhöriga ska ha med sig patientansvarig sjuksköterska 
och tycker att det blir fel då hen sitter på två stolar. Förvaltningen äger inte frågan utan det gör 
sjukvården/Västra Götalands regionen. Föregående protokoll godkänns och läggs till 
handlingarna.  
 
4 § Aktivt Liv – Agneta Mattiasson 
Agneta Mattiasson har tidigare jobbat som hälsovetare i projektet Aktivt Liv och är idag 
äldrekonsulent. Projektets syfte är att stärka arbetet med människor och aktiviteter. Målet med 
projektet är att ta reda på vad hyresgästerna på äldreboendena önskar ha för aktiviteter. Mer 
information finns att läsa på Facebooksidan Äldreboende i Centrum. Ett nationellt evenemang om 
patientsäkerhet går av stapeln årligen första veckan i oktober.  
Se bifogat bildspel. 
 
Agneta Mattiasson tackas av ordföranden. 
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5 § Ärenden till nämndmötet – Carin Bringestedt 
Information om ”Långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter 2021-2035”. Förvaltningen är 
positiva till att det skrivs en gemensam långsiktig plan för staden. Den långsiktiga planen behöver 
dock förtydligas gällande roller, mandat och ansvar mellan berörda förvaltningar. Kön till att få en 
äldreboendelägenhet är relativt stabil för Centrumborna. I dagsläget är det ca 45 personer som 
väntar varav ca 15 tackat nej till den erbjudna lägenheten. Ingen Centrumbo har väntat längre än 
3 månader från beslut om äldreboende har fattats tills de fått ett erbjudande. 
Efterföljande diskussion. 
Se utskickad handling. 
 
Information om LOV, Lagen om valfrihet gällande hemtjänsten. Från och med 2018-04-03 finns 
även möjlighet till privata utförare. Informationsmöten kommer att hållas i början av nästa år. 
Efterföljande diskussion.  
 
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 motion om att säkerställa parkeringsplatser i 
centrala staden. Parkeringsplatser kommer att försvinna på grund av Västlänken och ska ersättas 
med en mot en.  
Efterföljande diskussion. 
Se utskickad handling 
 
Det andra ärendet är svar på en remiss angående detaljplan för Västlänken och station Korsvägen 
med omgivning, där Förvaltningen gjort en del ändringar. 
Efterföljande diskussion. 
Se utskickad handling. 
 
Malin Michaelsson tackas av ordföranden. 
 
7 § Övriga frågor 
Temadag 2017-12-12 
Temadagen är på Burgårdens konferenscenter och handlar i år om ”Det Goda Livet – om 
fallprevention och fall”. Yngve Gustafson, senior professor i geriatrik vid Institutionen för 
samhällsmedicin och rehabilitering på Umeå universitet föreläser. 
Inbjudan delas ut på mötet och sekreteraren får i uppdrag att anmäla de från rådet som är 
intresserade. Förvaltningen står för kostnaden. 
 
10 § Nästa möte 
Nästa möte är torsdag 2017-10-19 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 


