
 

Göteborgs Stad Västra Göteborg, Protokoll - Pensionärsråd 1(4) 

Västra Göteborg 

 
Protokoll 01/2019 
Diarienummer: N137-0009/19 
Utfärdat, 2019-01-24 
 
 

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

Möte med Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2019-01-24, kl 14:00 – 16:00 

Plats: Trollbärsvägen Stora Rösö 

Närvarande 

Ewa Eriksson SPF Nya Älvsborg, ord, ordförande 

Lars-Göran Karlsson SPF, Näset - Önnered, ersättare 

Annika Ågren Västerträffen, ordinarie 

Cecylia Cullbrand Västerträffen, ersättare 

Gerda Svendsen SKPF, ersättare                               

Anita Blimark PRO, ordinarie                                                                        

Eva Uppström PRO, ersättare 

Kalle Bäck SDN (KD) 

Ingvar Andersson SDN (MP) 

Annelie Snis sektorchef 

Anneli Ericsson sekreterare 

Ej närvarande: 

Mona Andersson SKPF, ordinarie                                                                                             

Kerstin Wersén RPG, ordinarie                                                                                                  

Ragnar Sahlin  RPG, ersättare 

Ärende: 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Val av protokolljusterare 

Till justerare valdes Lars-Göran Karlsson. Protokollet justeras via mail 4 februari. 

3. Godkännande av dagordningen 

Godkändes 

4. Föregående protokoll 

Godkändes 
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5. Årsrapport 2018 

Sektorchefen informerar om årsrapporten och ekonomiskt resultat för 2018. Sektorns underskott 

om ca 8 Mkr orsakades till stor del av hemtjänstens anpassning till LOV-införandet och 

puckelkostnader i samband med införandet av planeringsverktyg i hemtjänsten som medfört ökade 

personalkostnader initialt. Köpt bemanning av sjuksköterskor inom hemsjukvården samt ej 

belagda platser på Toftaåsen bidrar också till underskottet. Antal dygn med betalningsansvar visar 

på en minskning men är svårbedömd på grund av ny betalansvarslag.  

Sektorns mål 2018, Äldres livsvillkor ska förbättras, har en viss måluppfyllelse. I årsrapport står 

att läsa :” Inom äldreomsorgen arbetas aktivt med ökad delaktighet och att minska känslan av 

ensamhet. Det pågår ett projekt med digital och trygghetsskapande teknik på ett äldreboende. 

Svårigheter att rekrytera personal påverkar kontinuiteten i verksamheten och ställer stora krav på 

befintlig personal. Införande av nytt verksamhetssystem samt mobilt arbetssätt har ställt stora krav 

på organisationen. Toftaåsens korttidsboende har ej ändamålsenliga lokaler vilket påverkar 

förutsättningarna för en god kvalitet och ekonomi i verksamheten. Färre vårdplatser inom 

slutenvården har medfört fler svårt sjuka i kommunal vård, såväl inom äldreomsorg som inom 

Individ- och familjeomsorg.”  

SKPF, Gerda Svendsen, skickar med tankar om vikten av arbetet med ensamheten hos äldre som 

ibland är viktigare än allt prat om olika insatser etc. 

6. Budget 2019  

Kommunfullmäktiges budget bärs av visionen ” Göteborg ska vara en stad där alla invånare kan 

känna delaktighet, framtidstro och frihet.”  

För vår verksamhet gäller ”Äldreomsorg för ett värdigt liv.”                                                                           

Äldre ska bemötas med respekt och ha makt och inflytande över sitt liv, äldreomsorgen ska 

präglas av hög kvalitet och valfrihet, helhetssyn på varje individ och hälsofrämjande 

förhållningssätt. Man ska själv kunna bestämma när man vill komma ut, äta eller vila. Utveckla 

tillsyn och uppföljning för ökad kvalitet utifrån äldres perspektiv, tvärsektoriella demensteam, 

värdighetsgarantier, kompensation vid brister och fristående ombudsman. En fristående 

äldreombudsman och Äldrenämnd för övergripande frågor, boendeplanering och Senior Göteborg 

förespråkas. De som vill ska ha möjlighet och goda förutsättningar för att bo kvar hemma, rätt att 

välja och välja om utförare och minst 100 nya äldreboendeplatser. Antalet utskrivningsklara som 

är kvar på sjukhus ska minska, ökad mångfald i utbud, trygghetsboende, seniorboende, 

äldreboende, vid ny- eller ombyggnation utveckla omsorgscenter dvs samordning av äldreboende, 

trygghetsboende, hemtjänst och träffpunkt under samma tak och öka antalet intraprenader. Öka 

arbetet med att förebygga ohälsa och minska vårdbehov och utveckla stödet till anhörigvårdare. 

Utveckla måltidssituationen och servera mat som äldre känner igen, tillgång till dietist och 

nutritionskompetens i alla stadsdelar samt att Kvalitetsrapporten ska innehålla utvärdering av mat 

och måltidssituation. Ny teknik och wifi ska finnas på alla äldreboende, bostadsanpassning efter 

behov och önskemål samt utökad teknik såsom nattfrid och assistansteknologi. Motverka ofrivillig 

ensamhet genom brett utbud av aktiviteter och träffpunkter i samverkan med andra, stötta 

civilsamhällets aktörer till volontärinsatser. Närvarande chefer som kan driva förändrade 
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arbetssätt, nya arbetsmetoder, intraprenader, ökat medbestämmande, nyttjande av 

välfärdsteknologi, samverkan med idéburna organisationer. 

SDN mål 2019 är, Stadsdelens budget måste vara i balans, SDF ska i sitt arbete fokusera på 

kärnverksamheterna och kvaliteten på tjänsteutbudet och frisknärvaron i förvaltningen måste öka. 

Äldreomsorgens strategier för att uppnå målen är:                                                                                         

- Fortsatt kvalitetsutveckling med utgångspunkt från avvikelser och synpunkter från brukare         - 

- Ta fram konkreta handlingsplaner för digitalisering och implementering av ny teknik                             

- Fortsatt fokus på genomförandeplaner                                                                                                       

- Stärka människors förutsättningar för ett självständigt liv genom hälsofrämjande arbete i 

samverkan med andra aktörer //bilaga med PP-bilder skickas med protokoll 

Ett presentationsmaterial om hemtjänstens utmaningar har gjorts och ska presenteras för stadens 

nämnder. Presentation ska göras till nästa pensionärsråd.                                                                                                                                                                                                                             

SKPF, Gerda Svendsen, oroar sig över kvaliteten, och hur den ska utvecklas i verksamheten 

samtidigt som budgeten minskas.  

7. Äldres synpunkter på ett mer åldersvänligt Göteborg 

En sammanställning om Äldres synpunkter som har kommit upp i processen att ta fram en 

handlingsplan för kommunstyrelseuppdraget Åldersvänliga Göteborg delades ut på mötet.  

Åldersvänliga Göteborg handlar kortfattat om hur staden kan bli en bättre plats att åldras på 

tillsammans med seniorer. Sammanställningen har kommit till både som en efterfrågan från 

seniorer att kunna läsa äldres synpunkter i lugn och ro såväl som arbetet med att ta fram en 

basutvärdering. En basutvärdering handlar om att förstå nuläge, möjligheter, hinder inom 

Göteborgs stad för att kunna göra prioriteringar och åtgärder i handlingsplanen för Åldersvänliga 

Göteborg. Äldres synpunkter är en behovsutvärdering. Där behov, erfarenheter och synpunkter har 

samlats och beskrivs i dokumentet. Tillsammans med sammanställning finns det ett svarsformulär 

där fler kan bidra med synpunkter, idéer och erfarenheter. Svarsformulären går att lämna in genom 

mejl, brev eller på utvalda träffpunkter i varje stadsdel.                                                                      

Sista datumet att lämna in synpunkter är torsdagen 31 januari 2019.  

8. Information från nämnden 

Den nya stadsdelsnämnden i Västra Göteborg, för den kommande mandatperioden 2019-2022, har 

haft två möten, ett ordinarie och ett extra, nämnden har formerats, många nya ledamöter några 

erfarna som ska ha utbildningstillfällen. Rekrytering av ny stadsdelsdirektör pågår då den 

nuvarande, Maria Lejerstedt, kommer att gå i pension kring halvårsskiftet, Under 

rekryteringsprocessen kommer en tillförordnad direktör tillsättas, är vid mötestillfället oklart vem. 

Äldreombudsman, Helen Bjurbäck, är rekryterad via Senior Göteborg och börjar sin tjänst 1 mars.  

9. Förvaltningen informerar 

Ett tjänsteutlåtande till SDN har skrivits fram med begäran om en förstudie och kostnadskalkyl för 

tillbyggnad av Styrsöhemmet.  
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Verksamheterna särskilt boende, Styrsöhemmet och ordinärt boende i Södra Skärgården har länge 

haft samma stora svårigheter att rekrytera personal. Ett samarbete mellan verksamheterna har växt 

fram och enhetscheferna för verksamheterna har under 2018 tagit ett beslut att börja med delat 

ledarskap from 2019. Det innebär att verksamheterna får en stärkt möjlighet till att ha en 

närvarande chef, ökad trygghet i verksamhet genom kollegial granskning och erfarenhetsutbyte 

mellan enhetschefer. 

 För att se till en optimal bemanning har omvårdnadspersonalen börjat arbeta i varandras 

verksamheter när det är möjligt och behov finnes och under 2019 ska systemet utvecklas genom 

försök att lägga gemensamt schema, ordinärt boende/särskilt boende. Det innebär för all personal 

större inflytande, påverkansmöjlighet över sitt schema i större grupp. Det blir en kontrollerad 

rörlighet av omsorgspersonal för brukarna genom att färre antal timvikarier behövs. 

Idag är lokalerna på Styrsöhemmet inte tillräcklig för att rymma alla funktioner för 

Äldreomsorgen i Södra Skärgården vilket är grunden till behovet av utbyggnad av Styrsöhemmet.  

Syftet är att både medarbetare och ledningsteam ska vara nära varandra för att underlätta 

samarbetet och kvalitetsutveckling av verksamheten samtidigt som tillgängliga resurser nyttjas 

mer effektivt. 

Information om Fotoutställning Stadsbibliotek – Årsrika                                                            

Utställningen visas under perioden 25/4 – 26/5. I vandringsutställningen får besökarna möta                  

78 - 95-åringar med olika bakgrund och erfarenheter och från skilda delar av Sverige som berättar 

om livslust, sorg, glädje, njutning och död. 

10. Övriga frågor 

Pensionärsrådet ställer frågan om det finns gemensam arbetsplan för aktiviteter i äldreboenden? 

Någon sådan fastställd plan finns inte, varje boende avgör själv i samråd med hyresgästerna vilka 

aktiviteter som ska erbjudas. 

Vid protokollet 

Anneli Ericsson 

Ordföranden 

Ewa Eriksson

 

Justeras  

Lars - Göran Karlsson 


