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Rapport 1:a kvartalet från 
Göteborgs Stads pensionärsråd   GPR 
Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen    ÄVO 
Distriktsstyrelsen SPF 
 
 
Kort historik. F o m 31.12.2020 upphörde stadens indelning i 10 Stadsdelsnämnder och 
den 1.1.2021 har den kommunala vård och äldreomsorgen börjat arbeta i facknämnder. 
Äldre samt vård och omsorgen ligger nu under ÄVO med Babbs Edberg som direktör. 
Vård- och omsorgsboende samt hemtjänsten sorterar under denna förvaltning. Den nya 
organisationen är uppdelad i 4 geografiska s.k. stadsområden som benämns:  Centrum, 
Sydväst, Nordost och Hisingen.  
 
GPR under Kommunstyrelsen ligger kvar. Fullmäktige har givit ÄVO i uppdrag att 
omhänderta upprättandet av 4 lokala råd och inbjuda till dialog om utformningen med 
ordföranden från de förutvarande lokala råden och ledamöterna i GPRs arbetsutskott. Så 
har skett och i dagsläget är ett förslag till råd lämnat från ÄVO som bygger på att antalet 
ledamöter i de kommande 4 råden baseras på hur många medlemmar varje pensionärs-
förbund har i varje stadsområde. De 4 rikstäckande råden har skickat in sina underlag till 
ÄVO och väntar på svar om hur många ledamöter varje råd föreslås få. Önskemål finns 
också till inkludering av övriga etiska stora pensionärsorganisationer inom stadsområdena. 
Förvaltningen vill att vi kommer igång med verksamheten före sommaren och det är allas 
målsättning att så skall ske. 
 
Kommunalrådet för äldreomsorgen Elisabeth Lann har på kontinuerliga frågor från 
ledamöterna i GPR om Co-vid 19 svarat, att man behandlar IVOs rapport om de 
missförhållanden som påtalats på Äldreboendena och i Hemtjänsten. Dödstalen har 
sjunkit efter att personalen fått och tagit till sig de regler som gäller vid omhänder-
tagandet av äldre, sköra boenden. Fas 1 i vaccinationen är nu i det närmaste helt klar och 
detta är ytterligare en anledning till att dödstalen har minskat. 
 
Ett arbete med att förbättra arbetsschemana för personalen har pågått sedan 2020.  
Man arbetar på att minska timanställningar och få fler heltidsanställda. Vårdtagaren skall 
endast betala för utförd tid och där finns en diskrepans som innebär att personalen har 
alldeles för kort tid till förflyttning mellan vårdtagarna i hemtjänsten.  Ett nytt journal-
system har införts som tyvärr inte är kompatibelt med sjukhusens. 
 
Äldreombudsmannen Helena Bjurbäck lämnade en rapport om vilka frågor som varit 
mest förekommande under hennes tid. De handlar ofta om trygghetsboende och är en 
komplex fråga. Hur och var bygger man, vilka bor var och vad de olika grupperna har råd 
med. En nybyggd 2:a kostar mellan 9-10 000 tkr. En ensamstående kvinna med garanti- 
alt. låg pension har inte råd att hyra en sådan bostad. Här kommer segregationen igen. 
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Resursstarka bor i dyra nya områden. Skall den resurssvaga då vara tvungen att flytta till 
en annan äldre stadsdel för att kunna ha råd att betala hyran.  
 
Distriktsstyrelsen SPF har under 2021 arbetat med programmet för vår- och 
höstprogrammet. Ett digitalt möte med ordföranden i föreningarna har genomförts. Det 
var välbesökt och anteckningar från mötet har sänts till ordförarna. Föreningarna har 
verkligen gjort mycket för att inte tappa kontakten med medlemmarna och resultatet kan 
ses att det befarade stora medlemstappet inte blev så allvarligt. Det känns som om våra 
medlemmar tycker att vi fyller vår funktion även i kristider.  
Vår stämma i förbundet kommer inte att ske förrän i maj detta för att vi planerar att vara 
utomhus. Till hösten planeras utbildning för Webbredaktörer, Nya ledamöter och 
medlemsresan.  
Folkhälsokommitténs vecka i maj kommer att bjuda på föredrag och flera andra 
aktiviteter. Program kommer att skickas ut. Vi ser fram mot att våra lokala föreningar är i 
arbete med sina delar av folkhälsoaktiviteter.  
Regionens pensionärsråd RPR undersöker om betalningar av digitala vårdkostnader 
utanför regionen kan stoppas. Detta med anledning av diskussionen om Dr Kry. Idag 
debiterar nätdoktorerna vårdcentralen där patienten är listad för besöket och det tär på 
deras  ekonomi. 150 mkr går idag till sådana kontakter. 
Covid 19 har fått till följd att besöken på vårdcentralerna minskat under pandemin vilket 
bygger på vårdskulden framåt. 
Sjukresor För att undvika kollektivtrafik gäller särskilda regler för sjukresor fram till 30 
juni. (se 1177) Inga beslut om förlängningar finns i dagsläget. 
  
Antecknat av 
Ewa Erikson 
 
 
                                      


