
 

Protokoll 

Pensionärsrådet Centrum 

 

Tid  Torsdag 20 februari 2020 kl. 09.30 – 11.30 

Plats  Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 

Ledamöter  

Siw Andersson SPF   vice ordförande 

Louise Deurell SPF 

Berit Englund  PRO  

Anna Hallmén Ekskog SKPF 

Anita Lindberg PRO 

Anita Danielsson PRO 

Britt Olsson  Nämndledamot (M) 

Jan-Åke Ryberg Nämndledamot (S) 

 

Övriga 

Britta Schröder Föreningen Äldres Hälsa 

Margareta Andersson Föreningen Äldres Hälsa 

Inga-Lill Alsterlind Pensionärsorganisationen SKPF 

Joakim Karlsson Kostekonom 

Madelen Östlund Enhetschef Landala Hus 

Annika Strandberg Områdeschef Äldreboende, Korttidsverksamhet samt   

  Hälsofrämjande & Förebyggande verksamhet 

Lena Carlsson Sekreterare 

 

Förhinder  

Birgitta Bernhardsson SKPF 

Britt Palmqvist RPG 

Britt Johansson SPF 

 

Dagordning 

1 Mötets öppnande 

Vice ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte. 

 

2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns.  

 

3 Föregående mötesprotokoll 200123 

En anmärkning på föregående protokoll. 

Centrum 

 
  



Punkt 8 :  Den manliga undersköterskan var inte undersköterska. Han saknade 

relevant utbildning som undersköterska och sjuksköterska. 

 

4  Riksföreningen äldres hälsa. Britta Schröder och Margareta Andersson. 

Britta och Margareta berättar om riksföreningen äldres hälsa. En ideell 

förening vars syfte är att sprida kunskap och information kring äldre ur ett    

helhetsperspektiv. Initiativet till föreningen kom från två biståndshandläggare. 

Föreningen är rikstäckande och opolitisk. Inom föreningen drivar man frågan 

om ensamhet på politisk nivå och ser gärna att Sverige får en 

ensamhetsminister. 

Föreningen har ett samarbete med Svenska Postkod stiftelsen. 

     Se Bilaga. 

 

5  LOV på äldreboende.  Annika Strandberg 

 Annika berättar om Lov på äldreboende. Målgruppen är 65 år och äldre. 

 Planerat införande är den 1 april 2021.  

 Förvaltningarna har nu 3veckor på sig    att skriva ett remissvar.  

 Äldreboenden ska byta namn till Vård och Omsorgsboende.  

 Se bilaga. 

 

6  Mat på Äldreboende. Joakim Karlsson och Madelen Östlund. 

Joakim inleder med att berätta om hur maten kommer till samtliga boenden. 

Maten levereras från två olika kök. Örgrytehemmets kök levererar 

serveringsklar mat till Örgrytehemmet och Krokslätts Äldreboende veckans alla 

dagar. Framnäs kök levererar serveringsklar klar lunch på måndag till fredag. 

Middag och helgmat skickas kyld till enheterna där vårdpersonalen sedan lagar 

eller värmer upp. Fridkullagatan får sin mat från Örgryte-Härlanda eftersom det 

äldreboendet kom i kommunens regi 2019. Stadsdelen inte hade möjligheter att 

laga mat till ytterligare ett boende.  

Man serverar så mjukt kött som möjligt så att de flesta kan äta. De som inte 

klarar av helt kött får maten i form av timbaler eller mixat kött.  

För att kontrollera näringsinnehållet i maten använder man sig av ett speciellt 

dataprogram. Köket lagar mat för speciella tillfällen och särskilt populärt är 

restaurangkvällarna. Hyresgästen kan då tillsammans med någon anhörig/god 

vän äta en trerätters middag och får då en meny att välja från. 

Man försöker i möjligaste mån hålla sig till säsongsbundna produkter. 

 

Madelen berättar om de matsamtal man har på Landala hus var 3 vecka. 

Landala gör också egna enkäter med frågor kring dagens mat. En enkel enkät 

med bilder på en glad, neutral eller sur gubbe. 

Hon säger att man serverar 8 mål per dag med ca 3 timmars mellanrum. Några 

behöver äta upp till 8 gånger/dygn men 5 gånger/dygn är kanske det vanligaste. 

Det är tre huvudmål frukost, lunch och middag och övriga måltider är att 

betrakta som mellanmål.  

    Se bilaga. 

  

  

7  Matenkät på Äldreboende. Inga-Lill Alsterlind  

 Inga-Lill från pensionärsorganisationen har tillsammans med andra ur hennes               

organisation varit på alla pensionärsråd i samtliga SDF och delat ut mat enkäter. 



Pensionsråden har varit på äldreboenden och intervjuat hyresgästerna om maten. 

Nu sammanställs enkäterna och resultatet presenteras på Svenska Mässa i april. 

 

 

8  Nästa möte. 

Torsdag 26 mars kl. 9.30-11-30 på Anhörigcenter Karl Gustavsgatan 63 

     

 

9  Mötets avslutande 

     Vice ordföranden tackar för gott samarbete och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

………………………………………   ………………………………………….. 

Lena Carlsson  Siw Andersson 

Sekreterare   Vice ordförande 

    

 


