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Pensionärsrådet i Centrum, protokoll 2016-11-17 

Närvarande 
 
Ledamöter Viveka Gedda  PRO 

  Berit Englund  PRO 

  Stig Brülde   SPRF 

  Anita Nilsson  SPF 

  Anna Hallmén Ekskog  SKPF 

  Birgitta Bernhardsson  SKPF 

  Anita Lindberg  PRO 

 

 

Ersättare  Ulla Olsson   SPF 

  Ingrid Wilsby  RPG 

  Gunnel Brülde  SPRF 

   

Övriga deltagare Lars-Olof Larsson  Nämndledamot (M) 

   

Sekreterare Marie-Louise Udéhn  adm SDF Centrum 

 

Sektorschef Carin Bringestedt  Sektorschef ÄO 

 

Ej närvarande Ulla Berndtsson  PRO  

  Elisabet Abrahamsson  Nämndledamot (S) 
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1 § Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande Viveka Gedda med en tyst minut för en av 

rådets medlemmar. Därefter hälsas alla välkomna och mötet öppnas. 

 

2 § Förslag till dagordning 

Dagordning godkänns i befintligt skick. 

 

3 § Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkänns med tillägg från Ingrid Wilsby som menar 

att hon var inte upprörd överhemtjänstens arbete, de gör ett utomordentligt 

bra arbete, utan mer över systemet. Protokollet läggs till handlingarna 

 

4 § Stadsutvecklingsfrågor – Malin Michaelson 

Punkten utgår då det inte fanns någon ny information i dagsläget. 

 

5 § Presentation av Äldreboendeplanen – Annika Strandberg 

Annika Strandberg, områdeschef för Äldreboenden i SDF Centrum, 

informerade om den nya äldreboendeplanen 2017 / 2020. 

Det är den sjätte gemensamma planen för alla stadsdelar och respektive 

stadsdel ansvarar för sin befolkning. Det är sektorscheferna som 

tillsammans med Enheten för Boendesamordning tar fram planen. 

Lokalsekritariatet tar fram lokalförsörjningsplanen. Det som är nytt denna 

gång är att det bildats en Ledningsgrupp för Göteborgs Stads 

äldreboendeplanering. Äldreäldre i Centrum har minskat i volymberäkning, 

dock är behovet av fler äldreboendeplatser stort över hela staden. I dagsläget 

är 490 centrumbor på äldreboende. Ett tjänsteutlåtande (TU) är skrivet till 

Nämnden med en önskan om beställning av nya  äldreboende i Centrum 

som bör starta upp omgående. Konsekvenserna av den nya gemensamma 

Boendesamordningen ska följas upp och man är från Centrums sida positiva 

till den nya ledningsgruppen. 

Annika Strandberg tackas av ordföranden. 

Bildspelet kring detta bifogas protokollet.   

 

 



 

Stadsdelsförvaltningen Centrum  

Box 5293 
402 25 Göteborg 

 
Besöksadress: Engelbrektsgatan 71 
centrum@centrum.goteborg.se 
www.goteborg.se 

 
Telefon 031-365 00 00 
Telefax 031-365 70 21 

 

6 § Ärenden till nästa nämndmöte – Carin Bringesstedt 

Budget 2017 
Carin Bringestedt informerar om att: 

 Sektor ÄO/HS får 2017 en minskad budgetram om ca 14 mkr 

 ViGo, nytt journalsystem för Hälso- och sjukvårdsenheten, planerad 

startar i januari 2017 och där varje medarbetare ska gå en utbildning 

var på fyra veckor. Denna satsning på vikarier för ca 3 mkr är 

ofinansierad. 

 Sektorn har budget i balans 2016 

 Andelen äldre öka men andelen äldreäldre minskar 

 Färre centrumbor på äldreboende men hemtjänsttimmarna sjunker 

inte i tillräcklig omfattning vilket bl.a. beror på att personer över 90 

år och som vill bo hemma har större behov av omvårdnad 

Kvalitetsrapporten 2016 
Hemtjänst och äldreboende 

Hemtjänst 
SDF Centrum har ”den bästa hemtjänsten i hela staden”. Tillgängligheten 

per telefon ska dock bli bättre och det finns handlingsplaner för detta. 

Styrkor 

 Personalen visar hänsyn 

 Personalen kommer i tid 

 Personalen visar gott bemötande (mellan 94-99 % i enkäten svarar 

så) 

 Relevanta genomförandeplaner har ökat 

 

Utvecklingsområde 

 Följsamhet till exempelvis värdighetsgaranti så som legitimation – 

veta vem som kommer 

 Kommunikation gentemot brukare och anhöriga 
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Äldreboende 
Örgrytehemmet är bäst i SDF Centrum och totalt ligger Centrum bra till i 

jämförelse med resten av staden. 

Styrkor 

 Näst högsta nöjdhet i staden 

 Högt förtroende för personalen 

 

Utvecklingsområde 

 Stärka arbetet med måltider och aktiviteter 

 Har anställt en dietist 

 För stor variation mellan äldreboendena i staden 

Carin Bringestedt tackas av ordföranden. 

 

7 § Övriga frågor 

Fråga om protokollen från SDF Centrums Pensionärsråd ska läggas ut på 

hemsidan har uppkommit från en medborgare som kontaktat både 

sektorschef och en av rådets medlemmar. På dagens möte beslöts att 

protokollen från och med november månad 2016 kommer att läggas ut på 

hemsidan.  

Mötestider våren 2017 blir: 
Torsdag 2017-02-02 mellan kl. 09.30 – 11.30 Engelbrektsgatan 71 vån. 2 

Torsdad 2017-03-02 mellan kl. 09.30 – 11.30 Engelbrektsgatan 71 vån. 2 

Torsdag 2017-04-20 mellan kl. 09.30 – 11.30 Engelbrektsgatan 71 vån. 2 

Torsdag 2017-05-18 mellan kl, 09.30 – 11.30  OBS! Preliminärt. Kan eventuellt avbokas 

Torsdag 2017-06-08 mellan kl. 09.30 – 11.30 Engelbrektsgatan 71 vån. 3  OBS! NY våning 

Förslagsvis blir det  

2017-02-02 Annika Strandberg – satsningar på Centrums äldreboende 

2017-04-20 Besök på Landalahus 
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Vid önskemål om studiedag eller att bjuda in någon – ta kontakt med Marie-

Louise Udéhn på antingen telefon 031 – 365 77 32 eller e-post: marie-

louise.udehn@centrum.goteborg.se 

Pensionärsrådet tackar för informationen om budget 2017. Pensionärsrådet 

motsätter sig att ramarna till de äldre minskar trots att antalet äldre ökar i 

SDF Centrum och behoven av vård och omsorg ökar. 

 

9 § Nästa möte 

Nästa möte är torsdagen den 15 december kl 9.30-11.30, Engelbrektsgatan 

71, konferensrum vån 2. Ordföranden Viveka Gedda tackar för idag och 

avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Marie-Louise Udéhn  Viveka Gedda 

Sekreterare   Ordförande 
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