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Pensionärsrådet i Centrum                                   Protokoll 2017-11-23 

Plats  Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 
Datum  2017-11-23 kl. 09.30–11.30 
 

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 
  Britt Olsson  Nämndledamot (M)  
   
    
Ersättare  Britt Palmqvist RPG 
  Anna Hallmén Ekskog SKPF 
  
Övriga deltagare Carin Bringestedt Sektorchef ÄO-HS 
 
  Janan Zapata Gutierra Projektledare Mariagården 
  Christina von Egidy Äldrekonsulent 
  Patrik Aronsson Verksamhetsutvecklare 
   
  Martin Söderström Utvecklingsledare stads- och samhällsutveckling 
 
Sekreterare Marie-Louise Udéhn Administratör 

Ej närvarande Gunnel Brülde SPRF 
  Jan-Åke Ryberg Nämndledamot (S) 
  Ulla Olsson  SPF 
 
1 § Mötet öppnas 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna, speciellt till Britt Olsson som är ny 
nämndledamot från Moderaterna. Därefter en presentationsrunda där rådets medlemmar och Britt 
Olsson presenterar sig. 
 
2 § Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
3 § Föregående mötesprotokoll 
Ordföranden har en synpunkt på § 4 och undrar över värdegarantin för hemtjänsten; ”Det här lovar 
vi”. Sektorchefen svarar att värdegarantin gäller. Verksamheten jobbar aktivt med att leva upp till 
samtliga löften. 
 
En av rådets medlemmar undrar över § 5 och projekt mobil närvård, vilka detta gäller och hur 
utvärdering sker samt hur länge detta ska pågå. Sektorchefen svarar att det sökts och fått pengar 
till en primärvårdsläkare som i team med Centrums kommunala hälso- och sjukvård gör hembesök 
till multisjuka Centrumbor. Syfte med projektet är att öka kvaliteten på patientens vård samt 
förhindra återinläggning till slutenvården. Vi har fått pengar för 2017 och 2018. 
 
Därefter godkändes protokollet och läggs till handlingarna. 
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4 § Information om Generationsmöten på Mariagården – Janan Zapata Gutierra 
Janan Zapata Gutierra är projektledare för en ny verksamhet på Mariagården där Fritid och Kultur 
i Centrum och Seniorer i Centrum ska ha gemensam verksamhet. En arbetsgrupp på 6 personer 
har bildats med unga och seniorer. Planen är att det ska bli en mötesplats för sociala engagemang 
och kreativitet där intresse och behov ska styra – inte ålder. Hela processen om nya aktiviteter ägs 
av deltagarna. Det har också varit en referensgrupp med unga och seniorer där man arbetat i 
work-shops kring olika projekt. De har kommit fram till 4 ”pelare” som bildats och som man arbeta 
vidare med; 
 
1 Sociala frågor och Samhällsfrågor 
2 Konst och Kultur 
3 Hantverk och Friluftsliv 
4 Sociala möten och Fika 
 
Mariagården kommer att ersätta Träffpunkt Stampen och är helt i enlighet med de politiska målen.  
Mariagården ska renoveras och förhoppningsvis bli klar till våren 2018 då invigning planeras. 
Pensionärsrådet vill gärna göra ett studiebesök på Mariagården när allt är klar och igång. 
Informationsblad om Mariagården delades ut på mötet och kommer även att bifogas protokollet.  
 
Janan Zapata Gutierra tackas av ordföranden. 
 
5 § Frivillig i Centrum och Väntelefonen – Christina von Egidy 
Christina von Egidy är äldrekonsulent och frivilligsamordnare på 50 %. Hon informerar om att det 
finns en väntelefon som 4 personer tar hand om. Dit kan man ringa och tala in på en 
telefonsvarare att man t.ex. kommit upp. Man kan även skicka sms. Det går också att få svar 
därifrån på sin mobil. För att få denna trygghet ska man ha anmält sig till en lista och även anmält 
en anhörig eller vän om det finns. Har man då inte ringt så blir man uppringd. Svarar man inte då 
rings den anhöriga eller vännen upp. De kan också gå in med låssmed. I dessa fall ska brukaren 
ha gått med på detta skriftligt och får då stå för den kostnaden själv. De kan också ringa 
larmcentralen om de inte hör något innan kl. 15.00. 
 
En fråga från rådet är om man kan annonsera i t.ex. tidningen Centrumliv och Christina von Egidy 
tar med sig denna fråga.  
 
En fråga från rådet är om man kan bli uppringd på kvällen. T.ex. mellan kl. 18-19. Christina von 
Egidy tar med sig denna fråga också. 
 
Man anmäler dig på e-postadressen. frivillig@centrum.goteborg.se  
Telefonnumret är: 031 – 365 76 79 
Bifogar broschyr och överenskommelse för väntelefoni till protokollet 
 
Christina von Egidy tackas av ordföranden. 
 
6 § Resultat av Brukarenkäten – Patrik Aronsson 
Patrik Aronsson redovisar kvalitetsrapporterna som grundar sig på brukarenkäten.  
Hemtjänsten är ännu lite bättre 2017 än 2016 och är även bättre än snittet i Göteborgs Stad. 67 % 
har svarat. Männen är något mer nöjda än kvinnorna. 
Äldreboendena har lite sämre resultat än 2016, men ligger över snittet i Göteborgs Stad. Ett av 
våra boenden, Rosa Huset i Krokslätt, är bäst i hela staden. 59 % har svarat. Kvinnorna är något 
mer nöjda än männen. I stort är det fler nöjda brukare i Centrum än i övriga staden. 
Bildspel och kvalitetsrapporterna bifogas protokollet. 
 
Patrik Aronsson tackas av ordföranden. 
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7 § Stadsutveckling – Martin Söderström 

Martin Söderström informerar om upprustning av Guldhedsdalen som är ett projekt under 
2017. Detta bekostas av medborgarbudgeten. Förslag har inkommit och då blev det 
Guldhedsdalen som ska rustas upp i andan ”rusta upp ett av centrums grönområden” då det 
är ett bostadsnära område. Det som ska rustas upp är bl.a. 
 

- Röjning längs alla gångstigar 
- Renovering av 13 bänkar 
- Inköp av nya bänkar och 1 bord 
- 4 entréskyltar 
- 4 mindre entréskyltar 
- 5 faktaskyltar: 

o Ek 
o Hassel 
o Mindre hackspett 
o Sumpskog 
o Liv i döda träd 

Bildspel bifogas protokollet. 
 
Martin Söderström tackas av ordföranden. 

 

        

8 § Ärenden till Nämnden – Carin Bringestedt 
Ett ärende är att Kommunfullmäktige har fått i uppdrag att se över taxorna inom äldreomsorg, 
Hälso- och sjukvården samt Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder. Nämnden ska svara 
på en remiss om principerna för taxorna. Inte summorna då det är ett politiskt beslut. Det ska 
vara lika över hela staden och all ledsagning föreslås bli avgiftsfri. Förvaltningen ställer sig 
bakom remissen. Förändringen kommer att ske tidigast 2019. 
 
Carin Bringestedt informerar också att det uppkommit en fråga från Individutskottet om kö till 
äldreboendena. Vi har ca 44 personer i kö till äldreboende. Av dessa har 15 stycken tackat nej 
till erbjuden lägenhet i Centrala delarna av Göteborg. Av de som inte har blivit erbjuden en 
lägenhet har ingen väntat mer än 3 månader från att de fått ett erbjudande till att de blivit 
beviljade ett boende. Av de personer som har tackat nej är orsaken exempelvis att de fått 
erbjudande om äldreboende i Centrum så snart att de inte hinner packa/flytta, att man vill bo 
på annat boende än det man blivit anvisad i Centrum.  
Det har även uppkommit en fråga om Centrum har ”vikta platser” på Neubergska eller på 
Vasahemmet och svaret är att det inte finns någon stadsdel som har förtur till något boende. 
Det är turordningen och önskemål som gäller. 
Det är boendesamordningen i Örgryte/Härlanda som handhar kölista samt förmedling av 
lediga äldreboendeplatser. 
 
9 § Övriga frågor 
Inga. 
 

 

10 § Nästa möte 
Nästa möte är torsdag 2017-12-14 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 


