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§ 1.  

 

Mötet öppnas 

 

Ordförande Monica öppnar dagens möte.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

§ 2. 

 

Val av justerare och godkännande av föregående protokoll 

 

Ulrika Öberg utses att justera dagens protokoll.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

 

§ 3. 

 

Fastställande av dagordning  

 

Monica ställer frågan om dagordningen kan godkännas och om det är något som ska tilläggas. Det 

som ska läggas till går in under rubriken övrigt.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

 

§ 4. Inbjuden gäst  

Inbjuden gäst Sara Carlsson enhetschef på stadsdelens Hälsofrämjande- och förebyggandeenhet. 

Verksamheten utgår ifrån de fyra hörnpelarna som folkhälsoinstitutet har identifierat när det gäller ett 

gott åldrande: social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Målet med 

verksamheten är att genom hälsofrämjande- och förebyggandeinsatser bidra till ett gott åldrande med 

livskvalité, att bo kvar hemma så länge som möjligt och skjuta upp behov av vård- och 

omsorgsinsatser. Enheten har fixartjänst där alla över 67 år kan få hjälp med att byta glödlampor, sätta 

upp tavlor, fästa elsladdar och annat praktiskt i hemmet för att förhindra fall och andra olyckor. 

Enheten har tidigare haft en visningsmiljö med olika typer av hjälpmedel men nu arbetar fixaren mer 

ut mot träffpunkterna och man kan kontakta fixaren direkt och få en privat visning. Det finns två 

seniorgym som bedrivs av föreningar och fixaren stöttar föreningarna.  

 

Uppsökande verksamhet innebär att skicka informationsbrev och bjuda in till informationsmöten och 

att göra hembesök för att fånga upp de som är allra skörast och nå ut till dem som kommunen inte har 

kontakt med. Dagverksamhet för personer med demensdiagnos vänder sig till personer som bor i 

ordinärt boende. För att få plats på dagverksamheten behövs det ett biståndsbeslut. Dagverksamheten 

bidrar till att bibehålla funktionerna så länge som möjligt hos den enskilde. Det finns fyra träffpunkter 

i stadsdelen; Kaggeleds träffpunkt, Björkekärrs träffpunkt, Lundens träffpunkt och Ekparkens 

träffpunkt. Tre av fyra träffpunkter är på äldreboende. Ekparken har öppet två dagar i veckan.  



Det är 500-800 besök i veckan på träffpunkterna och det erbjuds många olika aktiviteter. Poseidon har 

ett trygghetsboende vid Olskrokstorget. Poseidon samverkar med hälsofrämjande- och 

förebyggandeenheten genom att de köper in tjänsten trygghetsvärd från enheten. Det finns 

restauranger i anslutning till tre träffpunkter. Personalen på träffpunkterna är också i restaurangerna 

för att bidra till att kontakter knyts och skapa sociala nätverk. Män är särskilt ensamma och är en 

riskgrupp som är svårare att nå. För att nå män är restaurangerna på äldreboendena en nyckel. På 

Lundens träffpunkt startades en Herrklubb. Män efterfrågar kravlösa aktiviteter, föreläsningar, 

studiebesök och utflykter. En gång i månaden är det helgaktivitet på restaurangerna. Det finns två 

anhörigkonsulenter i stadsdelen, Eivor Gustafsson som stödjer anhöriga till personer under 65 år och 

Ewa Lundin som stödjer anhöriga till personer över 65 år. På enheten finns det volontärverksamhet 

med insatser för personer över 65 år. Det finns 13 volontärer idag med olika uppdrag. Hälften av 

volontärerna är besöksvolontärer med uppdrag att gå hem till någon i ordinärt boende och bidra till en 

social stund för personer som är ofrivilligt ensamma.  

 

Det digitala utanförskapet är ett dilemma för många seniorer. Tillgång och användning är starkt 

relaterade till socioekonomiska resurser. Det är dyrt att ha en smartphone med mobilabonnemang och 

mobilt bredband. Ett digitalt användande kan främja hälsan genom att man kan leva mer oberoende, att 

vara aktiv på internet upplevs som ett meningsfullt sätt att distrahera en ensam tillvaro.  

 

Insatser görs när det gäller det digitala utanförskapet en minimässa hölls förra året ”Digital senior” 

med olika aktörer, banken var med och informerade om bankens digitala tjänster, stadsdelens 

kommunikatör visade stadens digitala kanaler och SeniorNet svarade på frågor om mobiler och 

surfplattor. För att stimulera till användning av mobilen på ett lekfullt sätt har träffpunkterna haft en 

fotoutmaning där det varit olika teman. Träffpunkterna erbjuder utbildningstillfällen med 

grundläggande kunskaper om mobiltelefoner.  

Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten har en Facebooksida: Seniorliv i Örgryte-Härlanda.  

 

Vilka målgrupper nås i stadsdelen? Personer med psykisk ohälsa nås i hög grad på grund av 

personalens kompetens och bemötande, smågrupper och samverkan. Män och nyblivna pensionärer är 

svårare att nå.  

 
BESLUT 

Informationen antecknas. Linda skickar ut presentation.  

 

§ 5. Aktuella äldreomsorgsfrågor 

Kö till äldreboende i Örgryte-Härlanda är 9–10 veckor till somatik och 9-10 veckor till demens.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 om en förändring av Göteborgs Stads nämndsorganisation 

enligt stadsledningskontorets förslag på inriktning. Beslutet innebär att stadsdelsnämnderna samt 

social resursnämnd avvecklas och ersätts med nya nämnder.  

 

 

 



Stadsledningskontorets förslag på inriktning innebär i utgångsläget att tre nya nämnder från och med 1 

januari 2021:  

• Nämnd med ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård  

• Nämnd med ansvar för stöd till personer med funktionsnedsättning  

• Nämnd med ansvar för individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst   

 

Senior Göteborg kommer att gå in under nämnden med ansvar för äldreomsorg samt hälso-och 

sjukvård. Det kommer att rekryteras tre direktörer till facknämnderna.  

De statliga medlen till stadsdelen för välfärdsteknologi, 2,3 mkr intecknades för införandet av mobilt 

arbetssätt. Annika återkommer om tjänster för välfärdsteknik. Wifi på alla äldreboenden ska det bli.  

Äldreboendeplanen togs i Stadsdelsnämnden. Men Angered har yrkat avslag på äldreboendeplanen 

vilket innebär den kommer upp igen på SDN utifrån stadsdelens resursnämndsuppdrag.  

Budget för 2020 beslutas i Stadsdelsnämnden i december. När det gäller faktorer som påverkar 

ekonomin är det; ökade intäkter till följd av förändrade taxor både inom äldreomsorg och hälso- och 

sjukvård, ersättning till hemtjänst ökar med 19 kr/timme, Satsning på hemtjänst 2 500 tkr men täcker 

inte nuvarande kostnadsläge, trygghetskamera som första åtgärd, säkra tillgången på korttidsplatser, 

och förenklad biståndsbedömning. De äldreäldre minskar vilket också påverkar budgeten nästa år. 

Arbetet med anpassningar fortsätter enligt politiska beslut. Fortsatt arbete med striktare bedömning 

gällande hemtjänst. Detta följs bland annat utifrån överklagande. Stadsdelen är nu nära snittet i staden 

gällande antal timmar/ärende. En enhet stängs på Dickson hus på grund av renoveringar. Förändrade 

nattarbetstiden på 9 h, istället för 10 h.  

Brukaenkäten visar en liten positiv utveckling när det gäller hemtjänst och äldreboende.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. Linda skickar ut brukarenkät samt presentation av budgeten. LPR vill ha en 

dragning av en person som är i framkant när det gäller den omtalade välfärdstekniken för äldre. 

Annika återkommer.  

 

§ 6. Adjungerade politiker informerar om ärende vid SDN och till SDN 

Den ekonomiska situationen har vänt och prognosen är noll vid årets slut. På SDN möte beslutades att 

frivilligcentralerna ska få 2,2 % höjning av bidrag till verksamheten. 

Presidiet ska se över rådens arbete inför 2020.  

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

 

 



§ 7. Budget- när det är aktuellt  

Se § 6. 

BESLUT 

Informationen antecknas 

§ 8. Samhällsbyggnadsfrågor 

Första generationsboendet tar form i Gårdsten. Nya trygghetsboende kommer inte ske i befintligt 

fastighetsbestånd. Samhällsbyggnadsrådets möte idag krockade tyvärr med dagens LPR -möte. 

Monica efterfrågar återkoppling på fotgängarprogrammet.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. Linda ser över samhällsbyggnadsrådets tider för nästa år 2020. Linda kollar 

upp om fotgängarprogrammet.  

 

§ 9. Kvarstående frågor  

Anna-Lena hade tagit upp frågan om ”Läkarapparna” med Hälso- och sjukvårdsnämndens 

pensionärsråd. Där menade flera närvarande att Närhälsan får skylla sig själva när man är svår att nå 

och det är regionens fråga. LPR befarar att ”läkarapparna” urholkar Närhälsans budget och ger Monica 

i uppdrag att tillskriva Hälso-och sjukvårdsnämndens pensionärsråd om denna farhåga.  

BESLUT 

Informationen antecknas. Bjuda in vårdcentralcheferna till LPR igen under våren. Monica skickar en 

skrivelse från LPR till Hälso- och sjukvårdsnämndens pensionärsråd 

§ 10. Övrigt  

Gabriella är en av 30 framtidsutvecklare som Åldersvänligt Göteborg har utsett. Den 9 december kom 

uppdragen och kommer igång efter nyår.  

LPR betonar att det är en dålig närvaro av de adjungerade politikerna, tackar Anne-Kristine för sitt 

deltagande på mötena.  

Gott och trevligt med jultallrik.  

BESLUT 

Informationen antecknas.  

§ 11. Förslag för nästkommande möte  

Nästa mötestid är preliminärt den 4 februari. Linda har inte fått återkoppling från Lovisa Gårlin 

angående Samhällsbyggnadsrådets mötestider, de väntar in nämndens möte den 18 december.  

Förslag Nästa års mötestider: 4 februari, 31 mars och 19 maj, 1 september, 20 oktober och 8 

december. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda. Telefon: 031-365 60 00 Fax: 031-365 63 13 

Box 170 94, Besöksadress: Kålltorpsgatan 2, 402 61 Göteborgs Stad.  

 
 


