Västra Göteborg

Protokoll 03/2018
Diarienummer: N137-0010/18
Utfärdat, 2018-05-31

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

Möte med Lokala Pensionärsrådet i Västra Göteborg

Sammanträdesdatum: 2018-05-31, kl 14:00 – 16:00
Plats: Medborgarkontoret, Frölunda Torg
Närvarande
Ewa Eriksson
Lars-Göran Karlsson
Annika Ågren
Ceylia Cullbrand
Mona Andersson
Gerda Svendsen
Kerstin Wersén
Berit Berglind
Anita Blimark
Ingvar Andersson
Maria Jonsson

SPF Nya Älvsborg, ord, ordförande
SPF, Näset - Önnered, ersättare
Västerträffen, ordinarie
Västerträffen, ersättare
SKPF, ordinarie
SKPF, ersättare
RPG, ordinarie
PRO, ordinarie
PRO, ersättare
SDN (MP)
sektorchef

Ej närvarande:
Ragnar Sahlin
Sten Wasmouth
Anneli Ericsson

RPG, ersättare
SDN (M)
sekreterare

Inbjudna:
Maria Andersson

1:e socialsekreterare (biståndshandläggare)
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Ärende:
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande.

2. Val av protokolljusterare
Till justerare valdes Berit Berglind. Protokollet justeras via mail 14 juni.

3. Föregående protokoll
Godkändes

4. Godkännande av dagordningen
Godkändes

5. Information om pensionärsrådet på Webben
Kontaktuppgifter till Västra Göteborgs pensionärsråd saknas på stadens hemsida.
Alla närvarande godkände att deras namn läggs ut på Västra Göteborgs hemsida. De som inte är
närvarande kontaktas av Anneli Ericsson för att tillfrågas om de vill stå med eller inte.

6. Lagen om valfrihetsystem LOV
Sektorchef Maria Jonsson samt 1:e sekreterare bistånd Maria Andersson informerade om LOV
NULÄGE
Från 3 april 2018 har Göteborgs Stad ett valfrihetssystem för hemtjänst i drift. Valfriheten innebär
möjlighet att välja att få sin hemtjänst från Göteborgs Stads hemtjänst eller från en privat utförare.
Göteborgs Stad har i slutet av maj 9 st godkända privata utförare. Den 8 maj hade 163 personer
valt en privat utförare varav V. Gbg har lägst andel med två stycken
Enheten för kontrakt och uppföljning på Stadsledningskontoret handlägger ansökningarna från
privata utförare. 35 utförare har ansökt och valbara idag är;
Abborre hemtjänst städ & personlig assistans AB
Aida AB
Amandas hemtjänst
Assistansbyrå i Västra Götaland AB
Bräcke Diakoni
Din privata hemtjänst
Göta Hemtjänst AB
OmsorgViCare, valbar från 1 juni
Oringo AB
VAD OMFATTAR VALFRIHETEN
Den som har hemtjänst kan välja utförare för:
- hemtjänst dag och kväll mellan klockan 06.00–23.30.
- den som utöver hemtjänst också har ledsagning (enligt socialtjänstlagen) kan välja samma
utförare även för ledsagningen.
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- den som utöver hemtjänst också har ett beslut om avlösning i hemmet (enligt socialtjänstlagen)
kan välja samma utförare även för avlösningen
Den som har hemtjänst kan inte välja utförare för:
Hemtjänst på natten mellan klockan 23.30–06.00.
Besök på grund av att personen larmat på trygghetslarm, Göteborgs Stad utför dessa insatser även
för den som har valt en privat utförare
Det är frivilligt att välja, den som inte kan eller vill välja får det beslutade ”ickevalsalternativet”
som är Göteborgs Stads hemtjänst. Man kan när som helst välja annan utförare och den som vill
välja ny utförare behåller den gamla utföraren under 10 dagar, därefter tar den nya utföraren över.
UPPFÖLJNING AV UTFÖRARE
Enheten för kontrakt och uppföljning på stadsledningskontoret är ansvariga för uppföljning av
utförare inom valfrihetssystemen enligt LOV.
Både privata utförare och Göteborgs Stads hemtjänst ska följas upp på ett likvärdigt sätt. Privata
utförare följs även upp inom fem månader från att de blivit valbara.
Uppföljningen ska göras utifrån den plan för uppföljning som kommunstyrelsen beslutade om i
april. ”Plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV år 2018–2019.”
Grunden för uppföljningen är de krav som staden ställt på utförarna i förfrågningsunderlaget.
Efter uppföljningen sker återrapportering till utföraren, aktuella stadsdelsnämnder, samt till
kommunstyrelsen. Allmänheten informeras genom publicering av rapporter på stadens hemsida,
goteborg.se.

7. Organisationsförändring i staden och stadsdelen
Sektorchef Maria Jonsson informerade att skolor och förskolor lämnar stadsdelarna och bildar
egna förvaltningar med politiska nämnder 1 juli 2018. Ekonomiskt kommer ett visst underskott,
just nu ca 9,7 Mkr, från sektor utbildning stanna kvar i stadsdelen. Underskottet härrör sig i första
hand från kostnader för den nybyggda Frejaskolan. Pensionärsrådet framför en oro för att detta
kommer påverka äldreomsorgen negativt.
För vår egen sektor är det ekonomiska läget negativt med ca 1,7 Mkr. Till stor del är detta orsakat
av att Toftaåsen inte kunnat ha full beläggning på grund av av calicivirus (kräksjuka under 4
månader)
SKPF påtalar för nämnden att de inte kan acceptera nerdragning i budgeten för Äldreomsorgen.
De vill veta var det blir konsekvenser, gällande skolans minus. Vill ha fortlöpande information.
Önskar stående punkt om budgeten på vidare möten.
Nämnden representant anser att vi i dagsläget håller budgeten då -13 miljoner är ett nollresultat då
eget reservkapital kommer att skjutas till. Nämnden har i dagsläget inga krav på åtgärder.
SPF uttryckte oro då medborgarkontoret kommer att försvinna, endast AFH kommer att ha
tillgång till lokal i Frölunda kulturhus. Man önskar svar på hur detta ska lösas i väntan på att
Opaltorget står klart.
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8. Information från nämnden
Ett tjänsteutlåtande gällande Toftaåsens framtid har varit uppe i SDN. Fastigheten dras med stora
problem vad det gäller fasader, rörledningar, fuktskador och man inväntar även en rapport
gällande luften i fastigheten. Nämnden har beslutat att uppdra åt Lokalförvaltningen att påbörja en
utredning om vad som ska göras.

9. Förvaltningen informerar
Remiss om trafikplan för kollektivtrafik
Stadsdelsförvaltningen har från Trafikkontoret fått frågan om inspel till Västtrafiks Trafikplan för
2020. Varje år gör Västtrafik en större översyn av kollektivtrafikutbudet. Trafikplanen är en
sammanställning av de förändringar som Västtrafik planerar att genomföra under den avsedda
perioden.
I yttrandet har förvaltningen framfört följande;
att det är av vikt att Västtrafik i Trafikplan 2020 avsätter resurser för att möjliggöra en
direktförbindelse mellan Saltholmen, Opaltorget och Frölunda torg. En förbindelse som strategiskt
knyter samman fler delar av stadsdelen.
att titta närmare på möjligheterna att skapa busslinjer genom fler villaområden.
att Kungstens hållplats är otillgänglig för många personer och behöver hanteras i planen.
fler avgångar med skärgårdstrafiken på helger och kvällar
snabbare förbindelser med Ö-snabben (linje 114) från centrum till Saltholmen på morgonen och
omvänt på eftermiddagen.
En utvecklad kollektivtrafik kan förbättra möjligheterna till rekrytering av personal i skärgården
men även hela stadsdelen, samt möjliggöra för bättre arbetsresor. Ökad kollektivtrafik kan
möjliggöra för fler grupper att röra sig i staden, vilket är positivt. Kollektivtrafik är viktigt för de
personer och grupper som på grund av ekonomiska förutsättningar och/eller funktionsvariationer
har svårare att ta sig till fots, cykel eller med andra färdmedel. Fler kvinnor än män använder idag
kollektivtrafiken. Förvaltningen arbetar för att alla områden i stadsdelen ska ha god kollektivtrafik
till viktiga målpunkter och att det finns förbindelser som knyter samman stadsdelen och staden.
Remiss om fotgängarprogram
Trafikkontoret fick under 2016 i uppdrag att ta fram ett fotgängarprogram som en fördjupning av
trafikstrategin. Ett förslag till program har sedan dess arbetats fram i samarbete med
stadsbyggnadskontoret, park och naturförvaltningen och fastighetsförvaltningen. Programmet
presenterar en målbild och övergripande principer som ska vägleda stadens arbete för en gångvänligare
stad. Göteborgs Stads fotgängarprogram 2018–2025 är fördjupning av stadens trafikstrategi,
Trafikstrategi för en nära storstad. Programmet tar vidare tre av trafikstrategins effektmål kring resor
och stadsrum. Programförslaget har också en nära koppling till budgetmålet det hållbara resandet ska
öka. Att förbättra förutsättningarna för fler att gå, i synnerhet korta sträckor, är en central del av att öka
det hållbara resandet. Grönstrategin och utbyggnadsplaneringen har också en tydlig koppling till hur
staden ska upplevas till fots och anses påverkas positivt av att ett fotgängarprogram tas fram. Samtidigt
finns beröringspunkter med många andra beslutade styrande dokument i staden. Exempelvis
miljöprogrammet, Göteborgs stads program för en jämlik stad och program för full delaktighet.
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Måluppfyllelsen av dessa dokument anses påverkas positivt av ett utökat fokus på gångvänlighet i
staden.
I förvaltningens svar på remissen föreslås nämnden tillstyrka förslaget. Det beskrivs att programmet
har ett tydligt mångfaldsperspektiv där alla olika behov för att ta sig fram behandlas. Programmet
kan hjälpa till att stärka kunskapsnivån kring alla olika fotgängares behov, vilket är positivt utifrån
perspektivet. Att ordet ”gå” inte uppfattas som diskriminerande hoppas förvaltningen att
trafikkontoret har säkerställt genom dialoger med intressenter. Jämställdhetsperspektivet lyfts
utifrån jämställdhet och belyser skillnader och likheter mellan könen. Kvinnor gör fler resor till
fots än män och enligt statistiken är till exempel fler kvinnor än män drabbade av fallolyckor. Det
är därför positivt att programmet lyfter aspekten kring att minska fallolyckorna. Programmets
syfte är att bidra till att öka andelen gångresor, vilket är positivt ur en miljöaspekt om det leder till
att större andel väljer att resa till fots.
Ordförande informerar att stadens centrala pensionärsråd har tillstyrkt programmet med
framtoning på äldres framkomlighet.

10. Övriga frågor
Sektorchef Maria Jonsson informerar om


svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Vi har stor brist på sjuksköterskor
vilket leder till att vi måste köpa dessa tjänster från bemanningsföretag.



äldreboendena prövar välfärdsteknik



Nya Varvet bygger om för att få bättre personalutrymmen

Fråga om all personal har tillgång till arbetskläder kom upp. Hemsjukvård och hemtjänst har fått
men har ej fungerande omklädningsrum men är på gång. Sjuksköterskor på SÄBO skall beställa
arbetskläder.
Sektorchef Maria Jonsson informerar att hon kommer att sluta då hon blivit erbjuden arbetet som
förvaltningschef i Borås. Ersättare för Maria blir Annelie Snis som kommer åter på tjänsten i
mitten av augusti.
Vid protokollet

Ordföranden

Catharina Warvne

Ewa Eriksson

Justeras

Berit Berglind
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