
Anteckningar 
Äldre samt vård- och omsorgsnämndens centrala pensionärsråd  
 
Datum och tid: onsdag 14 december 2022, kl. 13:05-15:05 

Plats: Zirkongatan 7, entréplan   

Närvarande: 
 
Ledamöter från äldre-vård och omsorgsnämnden 
Helén Ohlsson (MP)   ordförande 
Ingemar Drottinger (D) 
Marina Johansson (S) 
 
Representanter för pensionärsorganisationerna 
Gerda Svendsen  SKPF, Sydväst 
Zaidi Folias   SKPF, Hisingen 
Christina Ramberg  SPF, Sydväst 
Britt Johansson  SPF, Hisingen 
Britt-Marie Törngren  PRO, Hisingen 
Olof Kjernald  RPG 
Lena Hultén    Anhörig Göteborg 
Agneta Wirén  HBT-seniorerna 
 
Tjänstepersoner 
Hanna Forslund  nämndsekreterare 
Simon Cederholm  avdelningschef kvalitet och utveckling  
Maja Philis   utvecklingsledare civilsamhälle 
 
Dagordning: 
 

1. Samtal om syfte och mål med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens 
centrala pensionärsråd 

Simon Cederholm informerar om syfte och mål med äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningens (ÄVO) centrala pensionärsråd. ÄVO:s centrala pensionärsråd 
samt de fyra lokala pensionärsråden syftar till att en mångfald av de äldre göteborgarna 
ska få möjlighet att vara delaktiga i frågor inom nämndens ansvarsområde. ÄVO:s 
centrala pensionärsråd ska vara beredande insats inför nämndens 
verksamhetsnomineringar, budget, med mera. På grund av pandemin har arbetet inte 
kommit i gång förrän hösten 2022.  
 
Ledamöterna tillsätts från nämnden och representanter från föreningar som 
representerar pensionärer eller bedriver pensionärsverksamhet tillsätts från de fyra 
lokala pensionärsråden. Simon Cederholm informerar om att ÄVO gjort ett 
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rekryteringsförsök men att det fortfarande finns vakanta platser i de lokala 
föreningarna. En ny rekryteringsomgång planeras till våren 2023.  
 
Rådet kommer att sammanträda tre gånger per år. Rådet diskuterar önskemål om olika 
innehåll som till exempel budget, kost, den demografiska utvecklingen, bemanning, 
aktivitetsutbud och boendesituationen för äldre.  
 
Helén Ohlsson informerar om sitt besök på Göteborgs folkhögskola, filial i 
Biskopsgården.  
 

2. Information om Budget 2023 

Simon Cederholm redogör för förvaltningens Budget för 2023. Äldre samt vård- och 
omsorgsnämndens planeras fatta beslut om nämndens budget i januari. En fråga om 
lönekostnad lyfts som Simon Cederholm besvarar. Budgetförslaget innehåller bland 
annat en volymminskning på 100 platser då utbudet av antalet vård- och 
omsorgsboende platser är högre än behovet de närmsta året.  
 
En fråga om minutschema ställs och information kring hur Göteborgs Stad räknar på 
hur lång tid saker och ting tar efterfrågas.  

 
Marina Johansson informerar om S, V och MP:s budgetförslag för 2023 som klubbades 
igenom i kommunfullmäktige den 25 november 2022.  
 
En fråga om Tre Stiftelser ställs. Simon Cederholm besvarar frågan och informerar om 
den senaste utvecklingen. 

 
3. Rapport från de lokala pensionärsråden 

Simon Cederholm informerar om de fyra lokala råden. ÄVO:s målsättning är en bred 
representation från civilsamhället. År 2023 kommer det att vara fyra rådsmöten i varje 
stadsområde. En fråga kring vilka föreningar ÄVO vänder sig till lyfts samt en fråga 
angående hur rekryteringen går till. Simon Cederholm svarar att rekryteringen främst 
går via Idrotts- och föreningsförvaltningens nyhetsbrev, som går ut till alla föreningar 
som får föreningsbidrag av Göteborgs Stad. Simon Cederholm uppmanar deltagarna att 
hjälpa till att sprida ordet.  

En fråga om boendesituationen för äldre ställs. Marina Johansson besvarar frågan. Tips 
om att utlysa en arkitekttävling kring hur man kan göra om boenden till 
trygghetsboenden framförs.  
 
Representant från Anhörig Göteborg informerar om den nationella anhörigstrategin och 
påtalar vikten av att anhöriga får det stöd som de behöver. Vidare framförs en önskan 
om att lyfta frågor angående anhöriga på rådets kommande möten.  

 



 

4. Mötestider 2023  

Nämndsekreterare har föreslagit den 2 februari, den 1 juni och den 26 oktober 2023 för 
ÄVO:s centrala pensionärsråd. ÄVO:s centrala pensionärsråd fastställer föreslagna 
datum.  
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