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Västra Göteborg 

 
Protokoll 05/2019 
Diarienummer: N137-0009/19 
Utfärdat, 2019-10-07 
 
 

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

Möte med Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2019-10-17, kl 14:00 – 16:00 

Plats: Trollbärsvägen 18 A 

Närvarande 

Ewa Eriksson SPF Nya Älvsborg, ord, ordförande 

Marianne Dagerot SPF, Näset - Önnered, ersättare 

Annika Ågren Västerträffen, ordinarie 

Cecylia Cullbrand Västerträffen, ersättare 

Gerda Svendsen SKPF, ordinarie 

Ulf Johansson SKPF, ersättare                               

Kerstin Wersén RPG, ersättare 

Berit Berglind PRO, ordinarie                                                                 

Eva Upperström PRO, ersättare  

Anita Blimark PRO, ordinarie 

Ingvar Andersson SDN (MP) 

Annelie Snis sektorchef 

Fredrika Stigsson sekreterare 

Ej närvarande: 

Kalle Bäck SDN (KD) 

Lars Alterklev 

 

Ärende: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av protokolljusterare 

Till justerare valdes Gerda Svendsen, Protokollet justeras via mail 14 november. 

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordning godkänns 



  

Göteborgs Stad Västra Göteborg, Protokoll - Pensionärsråd 2(3) 

3. Åtgärdsplan för budget i balans 

En satsning görs i vårdplaneringsteamet för att minska behovet av korttidsplatser. En 

undersköterska har nyligen rekryterats till teamet. Rollen i teamet har tillsatts för att underlätta 

hemgången och ska också fungera som en informations- och kommunikationspart. Arbetssättet 

ska prövas i sex månader med start måndag 21 oktober.  

Det beslutas också att representanter, inklusive den nyrekryterade undersköterskan från 

vårdplaneringsteamet, ska inbjudas till våren för att berätta om erfarenheterna. 

En annan åtgärd för budget i balans är en satsning på att brukare med många hemtjänsttimmar – 

mer än 30 timmar - motiveras till att istället söka äldreboende  

Det beslutas att uppföljning avseende det ekonomiska läget ska ske på kommande möten. 

4. Brukarundersökningen – resultat 
Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Från mitten 

av mars varje år får därför alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt 

boende, en enkät per post med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Resultatet för 

2019 visar att de allra flesta med äldreomsorg anser att de blir bemötta på ett bra sätt av 

personalen. De flesta anser också att personalen brukar ha tillräckligt med tid för att utföra sina 

arbetsuppgifter hos dem. Mer än hälften upplever att de har besvär av ensamhet, vilket är i 

stort sätt oförändrat sedan föregående års undersökning. 

Det är fortsatt stora skillnader mellan kommuner och mellan verksamheter inom en och samma 

kommun. Besvär av ensamhet och ofrivillig isolering kan leda till negativa konsekvenser så 

som ökad trötthet och annan sjuklighet, vilket i sin tur kan leda till ett ökat vårdbehov. 

Äldreomsorgen är bra på att tillgodose fysiska behov men behöver ges förutsättningar för att 

även tillgodose sociala behov. Bildspel avseende brukarundersökningsresultatet visas- se 

bilaga. 

Genomgång äldreboendeplan 

Bildspel med presentation av äldreboendeplan visas – se bilaga. Planen kommer att behandlas i 

nämnden i november. Därefter distribueras planen i sin helhet till pensionärsrådet. Kärnbudskapet 

i analysen är att behovet av platser är väl tillgodosett de kommande åren. 

6. Information från stadens utbildning 19/9 till de lokala pensionärsråden 

Stadsledningskontoret har ställt utvärderingsfrågor på utbildningstillfället: 

Helhetsintryck: Det var ingen utbildning utan en information. 

Vad var bra: Ingenting 

Vad var mindre bra: Förväntningarna stämde inte med rubriceringen av utbildningen. 

Tjänstemännen fick stå till svars för diverse frågor, vilket inverkade mycket negativt på 

stämningen. 

Förbättringsförslag: Funktionshindergruppen tog över och pratade i egen sak. Detta är något som 

behöver ses över och förbättras. 

 

7. Information från nämnden 

- 
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8. Förvaltningen informerar 

Toftaåsen  

Inspektion av IVO (Inspektionen för vård- och omsorg) har genomförts 2 oktober.  Inspektionen 

föranleddes av tre individklagomål. Återkoppling från IVO förväntas komma om en till två 

månader. Från sommaren till mitten av september har det varit problem i boendesituationen och 

arbetsmiljön på demensavdelningarna. Det har lett till att en minskning av antalet platser skett på 

respektive demensavdelning från 25 september. Detta kommer fortgå till årets slut. Därefter görs 

utvärdering. 

Samhällsutvecklingsråd 

Samhällsutvecklingsrådet är ett forum för information, erfarenhetsutbyte och dialog inom 

folkhälsofrågor och samhällsplanering i Västra Göteborg mellan politiker i stadsdelsnämnden och 

hälso- och sjukvårdsnämnden och tjänstepersoner från stadsdelsförvaltningen samt externa aktörer 

som träffar invånare i stadsdelen Västra Göteborg.  

Möte med samhällsutvecklingsråd, den 24 oktober 2019, kl 15.00-17.30 på Torgny 

Segerstedtsgatan 90 i nämndsalen. Tema för mötet är digitalisering med fokus seniorer. Syftet med 

mötet är att samla aktörer för att samtala om utmaningar och behov inom digitalisering utifrån ett 

seniorperspektiv. Inledningsvis kommer vi bland annat att presentera vilket arbete som pågår 

övergripande i staden och i stadsdelen. Därefter följer diskussioner.  

Bo Stenberg, SPF Nya Älvsborg, kommer representera pensionärsrådet tillsammans med Anneli 

Ericsson 

9. Övriga frågor 

- 

 

 

Vid protokollet 

Fredrika Stigsson 

Ordföranden 

Ewa Eriksson

 

Justeras  

Gerda Svendsen 


