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Västra Göteborg 

 
Protokoll 02/2018 
Diarienummer: N137-0010/18 
Utfärdat, 2018-03-08 
 
 

Anneli Eriksson, Maria 4 Jonsson 
Telefon: 031-3661088 
E-post: anneli.ericsson@vastra.goteborg.se 

Möte med Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2018-04-05, kl 14:00 – 16:00 

Plats: Medborgarkontoret, Frölunda Torg 

Närvarande 
Ewa Eriksson SPF Nya Älvsborg, ord, ordförande 
Annika Ågren Västerträffen, ordinarie 
Ceylia Cullbrand Västerträffen, ersättare 
Mona Andersson SKPF, ordinarie 
Gerda Svendsen SKPF, ersättare 
Kerstin Wersén RPG, ordinarie 
Ragnar Sahlin RPG, ersättare 
Berit Berglind PRO, ordinarie 
Anita Blimark   PRO, ersättare 
Sten Wasmouth SDN (M) 
Maria Jonsson sektorchef 
Anneli Ericsson sekreterare 

Inbjudna: 
Lisa Holtz, processledare stadsutveckling, Åldersvänliga Göteborg 

Ej närvarande: 
Ingvar Andersson, Lars-Göran Karlsson 

Ärende: 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande som hälsade Västerträffens nya representanter välkomna. 

2. Val av protokolljusterare 
Till justerare valdes Kerstin Wersén.  Protokollet justeras 26 april via mail. 

3. Föregående protokoll 
Godkändes och skickas ut till samtliga deltagare igen. 
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4. Åldersvänliga Göteborg 
Senior Göteborg har kommunstyrelsens uppdrag att ta fram Göteborgs Stads handlingsplan med 
åtgärder för att Göteborg ska bli en mer åldersvänlig stad. Satsningen är ett internationellt initiativ 
av Världshälsoorganisationen (WHO). 
Syftet med "Åldersvänliga Göteborg" är att förbättra livskvaliteten för äldre personer och göra 
staden till en bättre plats att åldras på. Vi arbetar med äldre personer och tillsammans med 
kommunala bolag, förvaltningar och andra strategiska aktörer för att göra detta. 
Just nu pågår en kartläggning inom stadens olika förvaltningar - vad som görs idag och hur olika 
förvaltningar kan samarbeta för att skapa en mer åldersvänlig stad. Arbetet är en förberedelsefas 
inför den kommande handlingsplanen. Förbättringsarbetet i handlingsplanen berör; stadsmiljöer 
och byggnader, mobilitet, bostäder, social delaktighet och inkludering, samhällsstöd och service 
samt information och kommunikation 

Mötet diskuterade utifrån frågeställningarna; 
Vad är en åldersvänlig stad för dig? 
Vad är viktigt att tänka på för att staden ska bli en bättre plats att åldras i? 
 

Några av de saker som framkom var bl. a. bostäders fysiska och ekonomiska tillgänglighet, 
flexlinjen, obegränsad användning av seniorkort. Likaså tillgänglighet till sjukvård, träffpunkter 
utan ålderssegregation, och olika former av mötesplatser. Digitaliseringen upplevs ibland som 
bekymmersam då alltmer sker via mobiltelefoner och över internet. 

5. Svar på frågor från Sodexo 
Efter provsmakningen av Sodexos matlådor på förra pensionärsrådet kom några frågor upp som 
man önskade få svar på. Här följer de svar som Sodexo gett; 

1.Kemikalier i plastlådan, vad innehåller de? 
Förpackningen är godkänd för förvaring av livsmedel och uppfyller alla ställda krav så den 
innehåller inga farliga kemikalier. 

2. Hur den äldre ska kunna hantera att maten ska värmas till 72 grader? 
Det ska inte vara några problem för maten att komma upp i den temperaturen om man följer 
uppvärmningsinstruktionerna på förpackningen. 

3. Näringsinnehåll, hur stor matportion ska vara, och hur många måltider den äldre bör ha?  
En portion motsvarar en måltid och innehåller mellan 430 - 540 kcal. Det är svårt att säga hur stort 
energibehov man har då det är individuellt och är beroende av faktorer såsom ens basala 
energibehov och ens aktivitetsnivå. 

Gerda Svendsen, SKPF, framför att hon tycker att uppvärmningsinstruktionen är för 
schablonmässig då alla märken av microugnar har olika Wattal och kräver olika lägen och tid. En 
del märken är ju har låg effekt medan andra har mycket hög effekt i funktionen och 
uppvärmningslägena måste justeras. 
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6. Inbjudan till konferens om HBTQ och åldrande 
”När regnbågen grånar 2.0” är en fortsättning av konferensen ”När regnbågen grånar 2012”. 
Konferensen äger rum 25 maj klockan 9.00 – 16.30 på Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2. Den 
arrangeras av Hbt-seniorer inom RFSL Göteborg och är kostnadsfri (kaffe och lunch ingår).  
Anmälan ska göras senast 14 maj via hemsidan:  https://goteborg.rfsl.se/seniorkonferens-2018/ 

7. Organisationsförändring i staden och stadsdelen 
Det 1 juli lyfts förskola och skola och blir egna nämnder. Det innebär att hälften av verksamheten 
och resurserna flyttas över till nya förvaltningar. Nu finns en beslutad organisation för Västra 
Göteborg från 1 juli 2018.  

 

Förutom en anpassning till de resurser som finns kvar i stadsdelen syftar den förändrade 
organisationen till att stärka samarbetet inom och utanför stadsdelen, att samla och stärka 
generella och främjande insatser i sektorn "samhälle och kultur", att utveckla områdesarbetet och 
arbetet med ett Jämlikt Västra Göteborg, att stärka sambanden mellan strategiskt och operativt 
arbete (stadsutveckling, folkhälsa, Trygg i, demokratiutveckling) och att stärka arbetet med 
brukarstyrd innovation och verksamhetsutveckling. För sektor Äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård innebär detta att hälsofrämjande och förebyggande enheten flyttas till den nya sektorn, 
Samhälle och kultur samt att SAS (socialt ansvarig samordnare), MAS (Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) och MAR (Medicinskt ansvarig rehabilitering) flyttas till vår sektor.  

 

Sektorschef

Område Ordbo

1 OC

7 EC

Område HSL

1 OC

8 EC

Område äldreboende

1 OC

7 EC

Område Intern service

1 OC

10 EC

Verksamhetsutvecklare MaS, MaR, SaS

Biståndsenheten

1 EC‐Omr
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8. Information från nämnden 
Sten Wasmouth informerar att nämndens ordförande Henrik Munck kommer sitta kvar men med 
annan partitillhörighet än tidigare. 

9. Förvaltningen informerar 
Maria Johnsson informerar om aktuellt ekonomiskt läge som för sektorn innebär ett litet plus men 
för förvaltningen som helhet ett underskott. Inom hemtjänsten pågår arbete med att anpassa sig till 
LOV-ersättningen, på Toftaåsen har full beläggning inte varit möjlig med anledning av 
smittspridning av calicivirus. Extra utbildningar genomför nu kring hygienrutiner. 

En tjänsteutlåtande med begäran till Lokalförvaltningen om en förstudie för ombyggnad – eller 
nybyggnation av Toftaåsen kommer skrivas till nämnden. Anledningen är brister i fastigheten. 

LOV startade 3 april och få har valt annan utförare i staden, flest val har gjorts i Majorna/Linne. 
Endast två personer har gjort annat val i Västra Göteborg. En fördjupning av LOV och utfallet ska 
göras till nästa pensionärsråd. 

10. Övriga frågor 
Enkät om mat och matsituation 

Gerda Svendsen informerar att enkäter, på uppdrag av stadens centrala pensionärsråd, har skickats 
ut till samtliga äldreboenden med frågor kring mat och matsituation. Maria Jonsson påminner 
cheferna att svara på denna. 

Byte av lokal för hösten pensionärsråd 

Medborgarkontoret planerar att byta lokaler till hösten och pensionärsrådet måste därför flytta 
hösten möten till annan lokal. Höstens möten, 6 september, 4 oktober samt 29 november kommer 
hållas på Trollbärsvägen 18.  

 

 

Vid protokollet 

Anneli Ericsson 

Ordföranden 

Ewa Eriksson

Justeras  

Kerstin Wersén 


