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Västra Göteborg 

 
Protokoll 02/2019 
Diarienummer: N137-0009/19 
Utfärdat, 2019-03-21 
 
 

Anneli Eriksson, Annelie Snis 
Telefon: 031-3661088 
E-post: anneli.ericsson@vastra.goteborg.se 

Möte med Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2019-03-21, kl 14:00 – 16:00 

Plats: Trollbärsvägen, Stora Rösö  

Inbjudna: Henrik Hellström utvecklingsledare stadsutveckling under punkt 5                                       

Christèl Åberg demenssjuksköterska under punkt 8     

 

Närvarande 

Annika Ågren Västerträffen, ordinarie 

Mona Andersson SKPF, ordinarie 

Lars Alterklev RPG, ordinarie                                

Berit Berglind PRO, ordinarie                                                                 

Anita Blimark PRO Smycke, ordinarie                                                                       

Eva Uppström  PRO Smycke, ersättare 

Kalle Bäck SDN (KD) 

Annelie Snis sektorchef 

Anneli Ericsson sekreterare 

Ej närvarande: 

Ewa Eriksson SPF Nya Älvsborg 

Lars-Göran Karlsson SPF, Näset - Önnered                                                                              

Gerda Svendsen SKPF                                                                                                               

Ragnar Sahlin RPG                                                                                                            

Kerstin Wersén RPG                                                                                                                   

Cecylia Cullbrand Västerträffen                                                                                                                          

Ingvar Andersson SDN (MP)  

 

Ärende: 

1. Val av ordförande 

Till mötesordförande valdes Kalle Bäck. 
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2. Val av protokolljusterare 

Till justerare valdes Mona Andersson. Protokollet justeras via mail 29 mars. 

3. Godkännande av dagordningen 

Godkändes 

4. Föregående protokoll 

Godkändes 

5. Oversiktsplan                                                                                            
Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg ska skriva ett remissvar till den nya översiktsplanen över 

Göteborgs Stad. För att fånga olika perspektiv är det önskvärt att ta del av den kunskap som 

representanter i Pensionärsrådet för Västra Göteborg besitter, gällande vad som är viktigt att 

långsiktigt stärka i den fysiska planeringen i stadsdelen.  Översiktsplanen är på en väldigt 

övergripande nivå och remisshandlingen (Samrådshandling Översiktsplan 20181218) är 

omfattande, varför man valt att formulerat ett antal frågor som sänts ut till rådet innan detta möte. 

1. Hur fungerar det att ta sig inom stadsdelen och till övriga staden idag?                                                                                                                                                               

2. Finns det brister i tex tillgängligheten i stadsdelen?                                                                                

3. Vilka områden och platser i stadsdelen är viktiga att bevara och/eller utveckla?                                           

4. Vad är viktiga aspekter i en boendemiljö?                                                                                                             

5. Beskriv en attraktiv mötesplats.  

Synpunkter från rådet är bland annat;                                                                                        

Tidsödande med byten och långa väntetider inom stadsdelen, till centrum är det inga problem, 

Opaltorgets spårvagnshållplats har placerats helt egendomligt. Spårvagnarna har tidigare kunnat 

stanna mitt emot avstigningen.                                                                                                          

Var rädd om grönytor och trädbevuxna platser och ge dem en ansning och ett underhåll så att det 

finns plats för människor som inte har tillgång till egna grönytor. Skapa mötesplatser med bänkar 

och bord som ger möjlighet till gemenskap och samvaro. Involvera kommunens bostadsherrar i 

arbetet med att få till sådana platser. Sterila konstlade miljöer stämmer illa med människors behov 

av stimulering och rekreation.                                                                                                               

Förtätningen är inte alltid av godo, Skräckexempel på fel bebyggelse är de hus som förtätar 

Kastanjeallén som är placerade så att solen inte längre kommer att nå de balkongerna som skuggas 

av de 6 våningar höga husen i en arkitektur som inte överensstämmer med de hus som redan finns. 

De boende har inte fått chans att uttrycka vad de ville ha.  Bakom Frölunda Torg finns en bra 

mötesplats med plats för såväl ung som gammal.  

Ytterligare synpunkter kan skickas till Henrik Hellström via mail tom onsdag 27/3. 

6. Hemtjänstens utmaningar 

Hemtjänsten står inför stora förändringar som syftar till förbättringar av verksamheten. Det utgår 

från Attraktiv hemtjänst 2014 – 2022 som innehåller två delar, brukarnas inflytande och 

självbestämmande ska öka samt att medarbetarna i hemtjänsten ska uppfatta yrket attraktivt. I det 

ingår att införa rambeslut, välfärdsteknologi som alternativ, IT-stöd för planering och uppföljning 

av tid samt att skapa goda arbetsplatser. En av de största utmaningarna är införandet av mobilt 

arbetssätt. Förändringsarbetet får konsekvenser för såväl brukare som arbetsmiljö och ekonomi. På 

kort sikt kan dessa upplevas som negativa men i en långsiktig planering förväntas detta ge positiva 

konsekvenser. Ett bildmaterial skickas med protokollet. 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30wwkpiAJKG-AAjgZQ_ejCTkFGTsYGBu7-RmD9eIyPBOo3jzcxcjcw9DIx9LYwczI3cPTxdjY28zY38_Yx1w_Wj9KPKskPSExP1Y8sLkksKgEzC3JDI6pCHBUBzz1X8g!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0199QCP17==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
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7. Anmälan AllAge Hub 

Onsdag 10 april klocka 9 – 11 är bokat för besök med pensionärsrådet och sekreteraren anmäler 

gruppen. 

8. Demenssjuksköterskan informerar 

Christel Åberg, demenssjuksköterska i Västra Göteborg, informerar om demenssjukdom. Hennes 

roll i verksamheten är ”spindeln i nätet” vad gäller frågor kring demens, allt från utbildning och  

omvärldsbevakning till utredning, råd och stöd. Demens är ett samlingsbegrepp för ca 100 olika 

sjukdomar och är sjukdom som drabbar hjärnan men även kroppens kognitiva funktioner. Är en 

folksjukdom som ca 1,5% – 2% av befolkningen får och ju tidigare man söker hjälp desto bättre. 

Information finns också att hämta på http://demenscentrum.se samt 

https:/christelomdemens.worldpress.com som är Christels egen hemsida om demenssjukdomar 

och bemötande.  Christels bilder skickas med protokollet. 

9. Information från nämnden 

Nästa SDN 26/3 som är sista mötet med nuvarande stadsdelsdirektör som sedan går i pension. 

Nämnden ska därför rekrytera ny stadsdelsdirektör. I väntan på ny direktör blir Annika Andersson 

tillförordnad direktör. Det beslutade stadsdelsnämnden på sammanträdet den 26 februari. Annika 

Andersson har lång erfarenhet från både Göteborgs Stad och Borås Stad och är i grunden 

sjuksköterska med ett antal år inom regionens hälso- och sjukvård. Hon har även arbetat som 

äldreomsorgschef.  

Till SDN möte 26 mars kommer bl.a Ekonomisk lägesrapport för januari-februari 2019 att tas upp. 

Stadsdelen har ett ansträngt ekonomiskt läge under 2019 liksom övriga staden.  

Två temadagar har hållits i nämnden där de olika verksamheterna har presenterat sig. 

10. Förvaltningen informerar 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 

föregående kalenderår och vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten. Den kommer 

att tas upp på SDN möte 26 mars.                                                                                                         

Förväntningar ökar på den kommunala hemsjukvården då allt mer hälso- och sjukvård flyttar från 

sjukhusen till hemmen. Det är av vikt att hemsjukvården rustas inför framtiden såväl 

organisatoriskt som medarbetarnas behov av kompetensutveckling. Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska bedömer att den kommunala hälso- och sjukvården har tagit tag i stora utmaningar 

och upprättat planer som lett till avsevärda förbättringar. Samverkan, ledning och styrning har 

avgörande betydelse för kvaliteten på vård och omsorg som verksamheterna bedriver. Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska bedömer att verksamheten har fokus på kvalitetsarbete.  

11. Övriga frågor 

Rådet efterfrågar möjlighet att parkera vid Trollbärsvägen utan parkerings-app. Det är inte möjligt 

då parkeringstillstånden inte finns kvar utan parkering sker på samma sätt som i övriga stadens 

parkeringsplatser. 

http://demenscentrum.se/
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Vid protokollet 

Anneli Ericsson 

Ordföranden 

Kalle Bäck

 

Justeras  

Mona Andersson 


