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Pensionärsrådet i Centrum   Protokoll 2017-04 

Plats  Engelbrektsgatan 71, vån 2 
Datum  2017-04-20  kl 9.30–11.30 
 

Närvarande: 

Ledamöter  Anita Nilsson SPF 
  Viveka Gedda PRO 

Berit Englund PRO 
  Birgitta Bernhardsson SKPF 
  Anita Lindberg PRO 
  Stig Brülde  SPRF 
  Gunnel Brülde SPRF 
   
Ersättare  Ulla Olsson  SPF 
  Britt Palmqvist RPG 
  Anna Hallmén Ekskog SKPF 
 
Övriga deltagare Carin Bringestedt Sektorschef ÄO-HS  
   
Utvecklingsledare Malin Michaelsson Stad- och samhällsutveckling   
Stadsdelsdirektör Babbs Edberg SDF Centrum 
Områdeschef Anna Rombin Sundbäck Fastighetsservice, Måltid, Städ, Ekologiskt kött 
Utvecklingsledare Lisbeth Söderlund Folkhälsa 
 
Sekreterare Marie-Louise Udéhn Administratör 

Ej närvarande Anita Danielsson PRO 
  Ingrid Wilsby RPG 
  Lars-Olof Larsson Nämndledamot (M) 
  Jan-Åke Rydberg Nämndledamot (S) 
 
1 § Mötet öppnas 
Mötet öppnas av ordförande Viveka Gedda som hälsar alla välkomna. 
 
2 § Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
3 § Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
4 § Stadsutveckling – Malin Michaelsson 
Malin Michaelsson informerar att hon tillsammans med Sara Linder skrivit en detaljplan rörande 
Lisebergs södra parkering, mot Mölndal. Liseberg vill bygga hotell och nöjesplats med ett 
äventyrsbad. Liseberg vill flytta Getebergsled, gatan mellan Lisebergs ingång och parkeringen. 
SDF Centrum har valt att lämna synpunkter på detta och inte tillstyrka planen. Yttrandet innehåller 
bl.a.  det blir svårframkompligt mot Örgryte-Härlanda, betydlig miljöpåverkan, att det är en stor 
byggnad med bara en ingångsdörr. Det finns även ett park- och grönområde som SDF Centrum 
vill behålla men som Liseberg vill ta bort p.g.a. det nya bygget. Ingen social 
konsekvensbeskrivning är gjord. Det saknar ett barnperspektiv. Presidiet har mottagit denna 
detaljplan positivt. 
 
Malin Michaelsson tackas av ordföranden. 
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5 § Babbs Edberg, stadsdelsdirektör 
Babbs Edberg presenterade sig. Hon ny stadsdelsdirektör i SDF Centrum sedan februari 2017 och 
kom då från SDF Angered. Har arbetat inom Äldreomsorgen i hela sitt liv inom olika yrken och i 
staden i 12 år. 
Efterföljande frågor och diskussion. 
 
Babbs Edberg tackas av ordföranden. 
 
6 § Information om mat genom kommunala skolor – Anna Rombin Sundbäck 
Anna Rombin Sundbäck, områdeschef för Intern Service informerar att man inte kan få hemlagad 
mat hemlevererad från våra skolor och förskolor längre. Man kan inte heller gå dit för att äta. 
Lagen säger nej till detta. När det gäller hemlevererad mat beror det på att packningen av maten 
som ska ske i speciella rum och när det gäller att man inte får äta på skolorna så får vi av 
konkurrensskäl inte subventionera priset. Däremot kan man gå och äta på Framnäsgården som 
ligger på Glasmästaregatan. De har öppet måndag-fredag mellan klockan 12.00-14.00. Där 
serveras varmrätt – sallad – dryck. 
 
Anna Rombin Sundbäck tackas av ordföranden. 
 
7 § Folkhälsoplanen – Lisbet Söderlund 
Lisbeth Söderlund informerar att vi har ett avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden som löper på 
3 år. 
Dokumenten och bildspelet bifogas protokollet. 
 
Lisbeth Söderlund tackas av ordföranden. 
 
8 § Ärenden till nästa Nämndmöte – Carin Bringestedt 
Carin Bringestedt informerar att Patientberättelsen och en utvärdering av Fridkullagatans 
Äldreboende tas upp på Nämndens nästkommande möte. 
 
Carin Bringestedt tackas av ordföranden. 
 
9 § Övriga frågor 
Fråga från Pensionärsrådet om behov av fler äldreboendeplatser kom. Carin Bringestedt svarar att 
SDN Centrum gjort en beställning till LF lokalt om nybyggnation av äldreboende men i dagsläget 
är det inget bygge på gång. 

På frågan om väntetid på att få en plats på äldreboende svarar Carin Bringestedt om man fått ett 
besked om beviljats plats på äldreboende så blir man erbjuden en plats inom 3 månader.  

10 § Nästa möte 
Nästa möte är torsdag 2017-05-18 mellan kl. 09.30-11.30. Studiebesök på Landala Hus. 
 

Ordföranden Viveka Gedda tackar för idag och avslutar mötet. 

Vid protokollet 

 

Marie-Louise Udéhn  Viveka Gedda 
Sekreterare   Ordförande 


