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Närvarande 

Liisa Sabell  Göteborgs Finska Pensionärsförening  

Britt-Marie Törngren PRO (Pensionärernas riksorganisation) 

Ann Trygg  PRO (Pensionärernas riksorganisation) 

Karin Olsson  RPG (Riksförbundet pensionärsgemenskap) 

Laila Karlsson  SKPF (Svenska kommunalpensionärernas förbund) 

Barbro Baudin  SKPF (Svenska kommunalpensionärernas förbund) 

Zaidi Folias  SKPF (Svenska kommunalpensionärernas förbund) 

Britt Johansson SPF Seniorerna 

Madeleine Jacobsson SPF Seniorerna 

Tina Isaksson  Avdelningschef vård- och omsorgsboende, ÄVO 

Ulrika Stridvall Dahlén  Avdelningschef stab och kommunikation, ÄVO 

Peter Olsson  Avdelningssekreterare vård- och omsorgsboende, ÄVO 

Ej närvarande 

Jan Grönkvist  PRO (Pensionärernas riksorganisation) 

§ 1. Val av protokollsjusterare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Britt-Marie Törngren, PRO. 

§ 2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

- 

§ 4. Mål och syfte med pensionärsråden 

Avdelningschefer Tina Isaksson och Ulrika Stridvall Dahlén föredrar bilaga  

4) Mål och syfte med pensionärsråden (bifogas).  

I samband med nämndomorganisationen i Göteborgs Stad 2021 avvecklades de tidigare 

pensionärsråden och ansvaret för de lokala pensionärsråden överfördes till äldre samt vård- och 

omsorgsnämnden. Utformning av äldre samt vård- och omsorgsnämndens pensionärsråd baseras på 

äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens (ÄVO) utredning samt pensionärsrådsrepresentanternas 

synpunkter. Nämnden beslutade i februari 2022 att inrätta fem råd: 

- Ett förvaltningsövergripande råd, som består av politiska representanter samt representanter från 

pensionärsorganisationer, med sammanträde tre gånger per år. 

- Fyra lokala råd: Centrum, Hisingen, Nordost samt Sydväst, som består av tjänstepersoner och 

representanter för pensionärsföreningar, som sammanträder fyra gånger per år. 
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Frågor av stadenövergripande karaktär och som ligger utanför nämndens ansvarsområden kan lyftas 

till Göteborgs Stads centrala pensionärsråd.  

Råden är forum för dialog, erfarenhetsutbyte och information. Syftet är att stärka pensionärernas 

delaktighet och inflytande i såväl verksamhetsnära som politiska frågor. Råden utgör forum för samråd 

i planeringsprocesser, bevakar frågor som påverkar livsvillkoren för de äldre, uppmärksammar möjliga 

förbättringar och bidrar med omvärldsbevakning.  

Förvaltningens uppgift gentemot råden är att besitta en stödjande samt konsultativ roll, bistå med 

sakkunskap, skapa förutsättningar för dialog och värna om civilsamhällets oberoende roll som 

röstbärare. 

SPF undrar hur frågor som avhandlas i de lokala pensionärsråden förs vidare till övergripande organ 

samt ifall det finns möjlighet till dialog med politiker inom ramen för de lokala råden. 

Förvaltningen svarar att möjlighet till att bjuda in politiker till de lokala pensionärsråden finns. Frågor 

som diskuteras i de lokala råden blir föremål för vidare dialog inom FL (förvaltningsledningen) samt 

de övergripande råden. Vissa av representanterna som ingår i de lokala råden ingår även i ÄVO:s 

förvaltningsövergripande råd samt Göteborgs stads pensionärsråd, där politiska representanter finns.  

SKPF samt SPF menar att informationspunkter har generellt sett fått större utrymme än möjligheten 

till dialog i tidigare råden. Informationsförmedling är ett viktigt moment, men utrymme för dialog 

behöver ses som en prioriterad fråga. 

Förvaltningen tar med sig synpunkten och kommer att arbeta för att skapa förutsättningar för dialog i 

pensionärsråden. 

§ 5. Presentation inklusive förväntningar 

Göteborgs Finska Pensionärsförening vill agera för att stärka möjligheten till äldreomsorg på finska 

för finsktalande. Föreningen påtalar att Göteborg utgör finskt förvaltningsområde sedan 2011 och att 

det är ytterst viktigt att förutsättningar för en stark gemenskap för målgruppen finns. Verksamheterna 

inom äldreomsorgen kan dra nytta av stärkning av kommunikationsmöjligheter för målgruppen, då 

kommunikation på det egna modersmålet bidrar till bättre vård- och omsorg och därmed livskvalitet. 

PRO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Information om nya verksamheter 

(exempelvis nya vård- och omsorgsboenden), studiebesök samt visningar på verksamheterna, idéer 

och information gällande välfärdsteknik samt teknologiska lösningar som förbättrar livskvaliteten för 

de äldre är av högst intresse för föreningen. Föreningen fokusera på ekonomisk och boendemässig 

trygghet samt gemenskap och vill därmed få information gällande nämnda aspekter i god tid, för att 

kunna bidra till bästa möjliga beslut för målgruppen och förse medlemmar med relevant och aktuell 

information. 

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden organisation och betonar att kristna värderingar utgör en 

av grundpelarna i föreningen, men att föreningen fokuserar på gemenskap som är öppen för alla 

oavsett livsåskådning. Föreningen organiserar aktiviteter och förser medlemmar med information. 

RPG vill ha en klar bild av var gruppen pensionärer står i samhället för att agera för målgruppens 

bästa. Föreningen menar att samhället behöver inse att det finns en hög grad av mångfald inom 

gruppen och betonar behovet av ett mer individualistiskt förhållningssätt i relation till pensionärer. 

Nätverkande mellan äldre och yngre är ett av RPG:s många fokusområden. 
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SKPF är ett politiskt obundet samt fristående förbund som arbetar med rättviseaspekten för 

målgruppen pensionärer. Pensioner påtalas som ett starkt fokusområde för föreningen. Många av 

medlemmar har bakgrund i Svenska Kommunalarbetarförbundet och därav också i vården, vilket utgör 

en viktig kunskapsbas i föreningen. Kunskapen utgör möjlighet till påverkan i bland annat 

verksamhetsrelaterade frågor som dialog med verksamhetsfunktioner, diskussioner om aktivitetsutbud 

för äldre, optimering av verksamheter samt inverkan på stadsutveckling med hänsyn till målgruppen. 

SPF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som agerar för att påverka pensionärers 

situation i samhället, med fokus på ekonomiska samt boendemässiga förutsättningar för målgruppen. 

Föreningen samverkan inom den politiska, civila och tjänstemannasektorn och tar tydlig ställning i 

aspekten av boende till ett rimligt pris, som hör till många av föreningen prioriterade områden. SPF 

värnar om gemenskap och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter. För att åstadkomma förändring vill 

föreningen att faktorer relevanta för målgruppen får en tydlig plats på agendan – inte enbart i 

informativt syfte, utan med möjlighet till dialog som utgör grund till inflytande.  

§ 6. Presentation om ÄVO, organisation och uppdrag 

Avdelningschefer Tina Isaksson och Ulrika Stridvall Dahlén föredrar bilaga  

6) Presentation om ÄVO, organisation och uppdrag (bifogas).  

Göteborgs Stad är en politiskt styrd organisation. Kommunfullmäktige fattar de högsta besluten i 

Göteborg. Kommunstyrelsen ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs 

upp och utvärderas. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer 

på kommunen inom verksamhetsområde äldre samt hälso- och sjukvård samt har budget för det egna 

verksamhetsområdet. Till äldre samt vård- och omsorgsnämndens mål hör bland annat att Göteborg 

har en god äldreomsorg som genomsyras av trygghet och självbestämmande. Göteborg ska ligga i topp 

bland storstäderna i nationella jämförelser gällande äldreomsorgen, den kommunala hälso- och 

sjukvården ska vara av likvärdigt god kvalitet över staden, kompetensförsörjningsarbetet inom 

äldreomsorgen ska förstärkas och personalkontinuiteten ska öka.  

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för den dagliga verksamheten och är uppdelad i 

fyra stadsområden: Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Förvaltningen sysselsätter 10 100 

medarbetare och utför cirka 40 000 insatser per dygn. Förvaltningen tillhandahåller: hemtjänst, vård- 

och omsorgsboende, korttidsboende, avlösningsboende, dagverksamhet, kommunal hälso- och 

sjukvård samt förebyggande och hälsofrämjande insatser. Förvaltningen fokuserar i dagsläget främst 

på skapandet av samsyn inom den nybildade organisationen samt likvärdighetsaspekten inom 

organisationens verksamheter.  

SKPF ställer fråga gällande utökning av kommunala trygghetsboenden inom Göteborg. 

RPG betonar att hög efterfråga på trygghetsboenden finns och att förvaltningen bör ta möjlighet till 

påverkan gällande utökning av den påtalade boendetypen. 

Förvaltningen svarar att aspekten hanteras i dagsläget av Fastighetskontoret, Göteborgs stad, och 

riktlinjer för vidare arbete i frågan fastställs.  

SPF undrar hur samarbetet med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Västra Götalandsregionen) 

beträffande palliativa team fortlöper? 

Förvaltningen tar med sig frågan och återkommer med information. 
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§ 7. Kommande möten 

Planering för 2023 kommer att fastställas inom kort och förvaltningen kommer att återkomma med 

kallelser.  

Seniororganisationernas synpunkter: 

Organisationerna vill gärna ha möjlighet till 30 minuters beredningsmöte före lokalt pensionärsråd 

Hisingen.   

Önskemål gällande mötestiden är inom tidsramen 09:00-14:30.  

§ 8. Övriga frågor 

SPF ställer frågan ifall det finns möjlighet att större frågor remitteras till pensionärsorganisationerna 

för beredning och yttrande.  

Förvaltningen svarar att samarbete med seniororganisationerna är ett prioriterat område och utskick i 

samband med avhandling av större frågor kan bli aktuellt. Förvaltningen tar med sig frågan och 

kommer att återkoppla med svar. 

SPF undrar var ÄVO står i dagsläget, av hänsyn till den genomförda omorganisationen. 

Förvaltningen svarar att omorganisationen verkställdes framför allt digitalt, då pandemin försvårade 

möjligheten till fysiska möten. Under senaste halvåret har förvaltningen kunnat fokusera i högre 

utsträckning på relationsbyggandet och stärkt samarbete mellan avdelningarna. Arbete rörande 

kompetensförsörjningsfrågan har varit ett stort prioriteringsområde. Samsyn, likvärdighet, struktur och 

kommunikation hör till förvaltningens största fokusområden just nu.  

SKPF påtalar att kostfrågan, särskilt med fokus på hemtjänst och vård- och omsorgsboende, bör ses 

som ett prioriterat ansvarsområde. 

Förvaltningen tar med sig synpunkten. 

SKPF ställer fråga ifall ändring av det politiska läget efter valet påverkar ÄVO i hög utsträckning. 

Förvaltningen svarar att det politiska klimatet kan potentiellt inverka på övergripande frågor som 

exempelvis valfrihet inom äldreomsorgen, men att det är för tidigt att uttala sig om möjliga 

förändringar i dagsläget. 

SPF undrar hur könsfördelningen ser ut inom organisationen. 

Förvaltningen svarar att sektorn är kvinnodominerad, både på medarbetar- och chefsnivån. 

SKPF påtalar att Göteborg firar 400 år under 2023. SKPF betonar att möjlighet till firande bör ges till 

stadens invånare i alla stadsdelar. Det är viktigt att Göteborgs stad tar hänsyn till funktionsvariationer 

som inverkar på invånarnas förflyttningsmöjligheter inom staden. 

Förvaltningen tar med sig synpunkten. 

 

Ordförande     Justerande 

Tina Isaksson, Ulrika Stridvall Dahlén   Britt-Marie Törngren 

Sekreterare 

Peter Olsson 
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Bilaga 4) Mål och syfte med pensionärsråden 
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Bilaga 6) Presentation om ÄVO, organisation och uppdrag 
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