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Västra Göteborg 

 
Protokoll 04/2019 
Diarienummer: N137-0009/19 
Utfärdat, 2019-08-28 
 
 

Anneli Eriksson, Annelie 
Snis 
Telefon: 031-3661084 
E-post: anneli.ericsson@vastra.goteborg.se 

Möte med Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2019-08-29, kl 14:00 – 16:00 

Plats: Trollbärsvägen 18 A                                                                                         

Inbjudna: Ann-Catrin Dryselius, Stenafastigheter 

Närvarande 

Ewa Eriksson SPF Nya Älvsborg, ord, ordförande 

Marianne Dagerot SPF, Näset - Önnered, ersättare 

Annika Ågren Västerträffen, ordinarie 

Gerda Svendsen SKPF, ordinarie 

Ulf Johansson SKPF, ersättare 

Lars Alterklev RPG, ordinarie                               

Kerstin Wesén RPG, ersättare 

Berit Berglind PRO, ordinarie                                                                

Anita Blimark PRO, ordinarie  

Kalle Bäck SDN (KD) 

Ingvar Andersson SDN (MP) 

Annelie Snis sektorchef 

Anneli Ericsson sekreterare 

Ej närvarande: 

Cecylia Cullbrand, Västerträffen, Eva Upperström, PRO,  

Ärende: 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna.  

Ordförande berättar att Mona Andersson lämnat oss och begravning kommer ske fredag 30/8. 

Kondoleansblommor är skickad från pensionärsrådet till begravningen. 

En presentationsrunda görs av rådets medlemmar. Ulf Johansson kommer att ersätta Mona 

Andersson i rådet. 

2. Val av protokolljusterare 

Till justerare valdes Berit Berglind. 
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3. Godkännande av dagordningen 

Godkändes 

4 Föregående protokoll 

Godkändes med två anmälda frågor, en om utbildning för pensionärsrådet och en om stadens 

centrala pensionärsråds protokoll. 

5. Stena fastigheter informerar om bostadsprojekt i Västra Göteborg 
Stena fastigheter har i Tynnered 1506 lägenheter fördelat på; Smyckeparken 892, Briljant- och 

Smaragdgatan 501 och Safirgatan 113 lägenheter. Renovering av fastigheter, gårdar, fasader mm 

pågår och beräknas vara klart 2023. Ett intensivt trygghets- och relationsskapande arbete 

genomförs med ett ökat trygghetsindex augusti 2018. 

En nyproduktion är planerad på Briljant och Smaragdgatan om ca 350 lägenheter. En tanke finns 

om lägenheter i form av både hyres- och bostadsrätt, äldreboende, parkeringshus och förskola. 

Äldreboendet skulle rymma 96 lägenheter och driftas av Attendo, beräknat färdigt i juli 2021.  

I planeringen finns även ett seniorhus i samarbete med ADA Seniorhus (SPF). Huset skulle 

rymma ca 74 lägenheter i form av hyresrätt alternativt Kooperativ hyresrätt och beräknas färdigt i 

september 2021. Huset beräknas till 8 våningar + markplan där alla lägenheter har balkong eller 

uteplats, gemensamhetslokaler i markplan, gästlägenhet och gemensam tvättstuga och ett bra läge 

nära spårvagn. 

En möjlighet är också att skapa ett trygghetsboende, med lägenheter för personer över 70 år. En 

trygghetsvärd anställs och finns på plats 10-20 timmar per vecka. Trygghetsvärd skapar 

aktiviteter, gemenskap och viss tillsyn. Möjlig samordning med Äldreboendet möjlig såsom frisör, 

fotvård, matlagning mm. 

Mer information finns på www.briljantsmaragd/seniorhus. 

6. Förslag till ny organisation i staden 

Annelie Snis informerade om förslag till organisation i staden, efter att skola/förskola blivit 

självständiga nämnder.  

En utredning har genomförts med ett upplägg om två faser. 

Den första fasen resulterade i ett underlag inför kommunstyrelsens ställningstagande om fortsatt 

inriktning på utredningen och beslut togs i november av kommunstyrelsen.  

Den andra fasen innebär en fördjupning med utgångspunkt från kommunstyrelsens 

inriktningsbeslut. Utifrån det beslutet har stadsledningskontoret fått i uppdrag att gå vidare i 

utredningens andra fas med inriktning mot en organisering i centrala nämnder och återkomma till 

kommunstyrelsen med en rapport. Förslaget lades fram i kommunstyrelsen 21/8 men ärendet blev 

bordlagt där. 

Förslaget föreslår en organisering i centrala nämnder. 
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Ytterligare Informationsmaterial finns på Göteborgs stads hemsida 
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7. Information från nämnden 

SDN mötet 3/9 är sista mötet för tf stadsdelsdirektör Annika Andersson där också den nytillsatta 

direktören, Christina Alvelin, kommer att delta. 

Den ekonomiska rapporten visar att beslutade åtgärder inte gett det utfall som önskat och nu 

tvingas man gör ytterligare åtgärder under hösten. Förvaltningen har att ta fram förslag på nya 

åtgärder till nästa SDN möte. Äldreomsorgen har ett underskott om ca 9 Mkr men det stora 

underskottet ligger hos IFO/FH.  

SKPF uttrycker att det finns en oro hur man ska kunna rekrytera personal och trygga de äldres 

behov i framtiden samtidigt som det är en negativ kostnadsutveckling. 

8. Förvaltningen informerar 

Ekonomi för sektorn visar ett underskott. Orsaker är bemanningssjuksköterskor som varit fler än 

beräknat, behov av fler korttids- och äldreboendeplatser än budgeterat. Hemtjänsten har tappat 

timmar och behöver göra omstruktureringar för att möta det.  

9. Övriga frågor 

 Påminnelse om utbildning för pensionärsråd i Göteborg 

Inbjudan till utbildning för pensionärs- och funktionshinderråd i Göteborg har kommit från 

stadsledningskontoret. Torsdagen 19 september kl 15.30-17.30 i Wenngrenska salen på Gustav 

Adolfs torg 4.  

Sekreterare Anneli gör gemensam anmälan för vårt råd. 

  SKPF framför att, enligt uppgift från det centrala pensionärsrådet, ska protokoll från det centrala 

pensionärsrådet vara tillgängliga i pappersformat på de lokala råden. Sekreteraren Anneli ska 

undersöka vad som gäller. 

 

Vid protokollet 

Anneli Ericsson 

 

Justerare 

Berit Berglind 

Ordföranden 

Ewa Eriksson 

 

 

 

 


