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1 § Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande Anita Nilsson som hälsar alla välkomna. 

 

2 § Förslag till dagordning 

Dagordningen godkänns.  

 

3 § Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 

4 § Patientsäkerhetsberättelsen – Liselott Abrahamsson och Vivi-Anne Ogesson 

 

5 § Mobil närvård – Liselott Abrahamsson 

Liselott Abrahamsson områdeschef och Vivi-Anne Ogesson informerar om 
Patientsäkerhetsberättelsen som skrivs en gång per år och avser året som gått. Det är viktigt med 
tydligt ansvar och tydliga mål samt vad varje nivå ansvarar för. Det är tre mål man utgår ifrån: 

självbestämmande, delaktighet och inflytande 

öka kvalitén inom Hälso- och sjukvården 

vårdkedjan 

När det gäller patientsäkerhetsarbetet så handlar det om: 

hygien 

nya verksamhetssystem, IT-stöd 
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Liselotte Abrahamsson områdeschef informerar om Mobil Närvård som är nytt och ska införas i hela 
Västra Götaland Regionen. Alla elva vårdcentraler i Centrum, både kommunala och privata, deltar i 
projektet. Det finns en sjuksköterska på halvtid och en läkare. Tanken är att de mest sjuka äldre ska 
ha tillgång till hembesök via mobil närvård. Vårdplaneringsteamet skulle kunna komma och 
informera mer om detta och sitt arbete vid kommande möte. 

Efterföljande diskussion. 

Bildspel om patientsäkerhetsberättelsen och Mobil Närvård kommer att bifogas protokollet. 

Liselott Abrahamsson och Vivi-Anne Ogesson tackas av ordföranden. 

 

6 § Stadsutvecklingsfrågor – Malin Michaelsson 

Malin Michaelsson utvecklingsledare informerar att just nu är det inga ärenden som ska upp i 
Nämnden men informerar att en lokal utvecklingsplan har påbörjats ihop med Stadsbyggnansrådet. 
Seniorsdialoger pågår och här är de kvarvarande seniorsdialogerna med plats och datum: 

Träffpunkt Guldheden, Dr 
Weltzinsg 1 mån 6 mars 11.00-12.30 

Träffpunkt Framnäs, 
Glasmästarg 6 C  fre 10 mars 10.30-12.00 

Mötesplats-Kulturhus, 
Karl Gustavsg 65 

tors 16 mars, 13.00-15.00 

 
 

Tors 16 mars 13.00-15.00 

 Senare blir det medborgardialoger för medborgarbudgeten för alla åldrar vid dessa tider. De 
dialogerna sker primärområdesvis: 

Johanneberg 
Johannebergsskolans 
matsal tors 23 mars 16.00-19.30 

 

Guldheden Guldhedsskolans matsal ons 29 mars 16.00-19.30 

 

Landala Mötesplats-Kulturhus mån 3 april 16.00-19.30 
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Vasastaden & Inom 
Vallgraven Kartan i Traktören tis 11 april 16.00-19.30 

 

Krokslätt 
Aktiviteten, Krokslätts 
äldreboende tors 20 april 16.00-19.30 

Heden + evenemang Engelbrektsg 71, entrén ons 3 maj 16.00-19.30 

 

Stampen 
hyra Liljewalls, 
Odinsplatsen tis 9 maj 16.00-19.30 

 

Malin Michaelsson fortsätter och informerar om: 

När det gäller Älvstaden så sträcker den sig på båda sidor om älven. Från Tingstadstunneln till 
Matshuggstorget och arbetet kring detta ska nu komma igång. 

När det gäller linbanan över älven så ska den bli av men det dröjer. Man ska åka i gondoler över älven 
och det kan finnas möjlighet att provsitta en gondol till hösten. Pensionärsrådet var intresserade av 
detta. 

På Åkareplatsen ska det tillfälligt bli en busscentral. Det är den nyare öppna delen på Nils 
Erikssonsplasten som ska flytta dit 

Malin Michaelsson tackas av ordföranden. 

 

7 § LOV – Ärenden till nästa nämndmöte – Carin Bringestedt 

Carin Bringestedt informerar att LOVEN ska upp i nämnden nu i mars och om det går enligt plan och 
den blir antagen så kan under hösten de privata aktörerna ansöka och bli godkända och 
ackrediterade. Efter årsskiftet 2017/2018 blir innevånarna berörda. 

Carin Bringestedt informerar att vi har numera en sjuksköterska som svarar i telefonen för alla 
hemtjänstområdena och fördelar de till rätt enhet. 

Carin Bringestedt informerar att Nämnden vill ha en ytterligare dragning av Kvalitetsrapporten. 

Carin Bringestedt tackas av ordföranden. 
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8 § Övriga frågor 

Larm 

En av rådets medlemmar påpekar att om man har vanligt larm som kostar 101 kronor och om man 
vill ha det via mobilen så måste man ta kontakt med Telia och köpa ett kort för 39 kronor och så får 
man en faktura med en fakturaavgift för att detta ska fungera. Detta gäller för mobil och inte för fast 
telefoni. 

En av rådets medlemmar informerar om att det ska finnas en försöksverksamhet i vissa stadsdelar 
om att det ska bli en digital telefoni för larm i mobilen. Vi får avvakta och se vad som händer med 
det. 

Boendemässa 

En av rådets medlemmar informerar att det ska ordnas en boendemässa och att man ska anmäla sig 
via Boplast och att det handlar om trygghetsboende. Detta gäller även för de lokala organisationerna. 

Studiebesök 

Önskan om studiebesök uppkom och det är Landala Hus som gäller. Sekreteraren fick i uppdrag att 
undersöka om det går att ha ett möte på Landala Hus med visning av den omgjorda delen samt 
information från områdeschef och enhetschef och ska återkomma om detta. 

 

9 § Nästa möte 

Nästa möte är torsdagen den 20 april kl 9.30–11.30, Engelbrektsgatan 71, konferensrum vån 2.  

Ordföranden Anita Nilsson tackar för idag och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

Marie-Louise Udéhn  Viveka Gedda 

Sekreterare   Ordförande 
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