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Redovisning av uppdrag att säkerställa 
hälsofrämjande aktiviteter för såväl 
medarbetare som äldre för en god hälsa 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 17 oktober 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av uppdrag att säkerställa att det finns hälsofrämjande aktiviteter för 
såväl medarbetare som äldre för en god hälsa antecknas. 

2. Uppdraget givet i budget 2019 att säkerställa att det finns hälsofrämjande aktiviteter 
för såväl medarbetare som äldre för en god hälsa förklaras fullgjort.  
 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkade att ärendet skulle återremitteras i 
enlighet med yrkande från SD den 6 december 2019. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade att ärendet skulle avgöras vid dagens 
sammanträde och bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Vid omröstning beträffande ärendets avgörande idag och ärendets återremiss röstade Daniel 
Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden Axel Josefson (M) 
för ärendets avgörande idag. 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstade för ärendets 
återremiss. 

Kommunstyrelsen beslutade med tio röster mot tre att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för ärendets avgörande idag. 

Kommunfullmäktige 
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Representanterna från M, L, C och KD antecknade som yttrande en skrivelse från 
den 10 december 2019. 

Representanterna från V och MP antecknade som yttrande en skrivelse från 
den 6 december 2019. 

 
 
Göteborg den 11 december 2019  
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yttrande angående – Redovisning av uppdrag 
att säkerställa hälsofrämjande aktiviteter för 
såväl medarbetare som äldre för en god 
hälsa.  
 

 Genom att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och möjligheter till social gemenskap för 
äldre, kan vi bland annat minska människors upplevelse av ensamhet och isolering. 
Samtidigt vet vi att hälsan bland invånarna i Göteborg är ojämlik. I socioekonomiskt 
starka områden är hälsan bättre än i de områden där invånarna inte är resursstarka, och 
detta följer med upp i åldrarna.  Rätten till god hälsa genom hela livet är en viktig 
jämlikhetsfråga. Det ska inte spela någon roll i vilken del av Göteborg du bor för att 
erbjudas meningsfulla aktiviteter och social gemenskap. I stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande framgår att tillgången till mötesplatser och träffpunkter skiljer sig åt 
mellan stadsdelarna. Det är tydligt att det finns fler möjligheter att uppsöka en träffpunkt i 
de centrala stadsdelarna än till exempel i Angered och Västra Hisingen. I det fortsatta 
arbetet med förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre är det därför viktigt att 
säkerställa att tillgången är jämlik.  

Under 2020 kommer stadsdelarna att få göra nedskärningar i alla sektorer till följd av den 
borgerliga budget som kommunfullmäktige beslutat om. Sedan tidigare vet vi att de 
lagstadgade verksamheterna är pressade och redan minutiöst slimmade, ekonomiskt och 
personalmässigt. När ytterligare nedskärningar nu ska göras är det den verksamhet som 
inte är lagstadgad som får stryka på foten. Vi är därför oroliga att det viktiga arbete som 
görs i stadsdelarna med att erbjuda en meningsfull vardag och aktiviteter för äldre 
kommer behöva dra ned på sin verksamhet. Det vore ytterst olyckligt.  

I sektor äldreomsorg och hälso- och sjukvård jobbar framförallt kvinnor, och 
arbetsbelastningen är ofta hög. Att erbjuda de anställda bra arbetsvillkor med möjlighet 
till återhämtning är viktigt för att bland annat säkerställa framtida kompetensförsörjning. 
Många av de äldre medarbetarna i äldreomsorgen orkar inte jobba heltid ett helt arbetsliv, 
och många väljer att gå ned i arbetstid eller att gå i pension tidigt. I den rödgrönrosa 
budgeten för 2020 föreslår vi därför att en modell ska utvecklas där äldre medarbetare får 
möjlighet att ägna del av sin tid åt mentorskap för nya kollegor. Vi vill dessutom titta 
vidare på möjligheterna att införa arbetstidsmodellen 80-90-100, där äldre medarbetare 
ges möjlighet till att jobba 80%, få 90% av heltidslönen och 100% pensionsinsättning. 
Det finns många sätt att jobba för att arbetslivet ska vara hälsosamt och möjligheterna till 
att arbeta till full pension är en viktig jämställdhetsfråga.  

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

 Yttrande  
 
2019-12-10 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Ärende nr 2.1.10 



Yttrande angående - Redovisning av uppdrag att 
säkerställa hälsofrämjande aktiviteter för såväl 
medarbetare som äldre för en god hälsa 

 
Som framgår av tjänsteutlåtandet är de hälsofrämjande aktiviteterna och det hälsofrämjande och 
förebyggande enheternas arbete oerhört värdefullt för en meningsfull fritid, social gemenskap och för 
att minska den ensamhet och isolering som allt för många äldre kan uppleva. Det är därför viktigt att 
stadsdelarna har fortsatt fokus på att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, som motarbetar ensamhet 
och stärker äldres hälsa. 

Som påpekas i Kommunfullmäktiges budget för 2020 är det dock viktigt att samverkan med 
civilsamhället fångas upp i detta arbete. Av redovisningen framgår att det i Stadsdelarna finns en 
samverkan med civilsamhället redan idag, men att det samtidigt finns utrymme för att låta civila 
samhället i större utsträckning stå för genomförandet av de hälsofrämjande aktiviteterna. I det fortsatta 
arbetet bör målsättningen vara att i största möjligaste mån låta föreningar och idéburna aktörer 
genomföra aktiviteter mot ersättning. Dessa insatser ska även kunna göras inom kommunens 
verksamheter och lokaler.  

Det civila samhället har en viktig roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och är i dag en 
kunnig och nödvändig partner i det offentliga åtagandet. Om vi stärker förutsättningarna för det civila 
samhället att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden skapar vi även utrymme för stadens 
verksamheter att optimera sitt arbete på ett ändamålsenligt sätt.  

 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
  
  
Yttrande 
2019-12-06 
 

(M, L, C, KD) 
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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag 
att säkerställa hälsofrämjande aktiviteter för 
såväl medarbetare som äldre för en god hälsa 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Ge Örgryte-Härlanda SDN Sektor äldreomsorg i uppdrag att återkomma 
med en utredning av samhällsekonomiska förluster vid avvecklan av 
träffpunkter för våra äldre i Göteborgs Stad. 

 

Yrkandet 
 

Stadsdelarna lyfter i redovisningen att hälsofrämjande och förebyggande 
verksamhet såsom träffpunkter för äldre inte är en tvingande lagstadgad 
verksamhet, vilket medför att vid ekonomiskt svåra tider så finns det en risk att 
verksamhetetens ekonomiska resurser minskar samtidigt som antalet äldre blir 
fler. Minskade budgetramar påverkar vad hälsofrämjande- och 
förebyggandeenheterna kan erbjuda.  

För att kunna erbjuda aktiviteter till äldre krävs förutsättningar i form av lokaler 
och personal. I Göteborgs tio stadsdelar har vi i dagsläget ca 30 träffpunkter för 
äldre. Öppettiderna varierar alltifrån helgöppet 1gång / mån till kvällsöppet en 
gång i veckan. Verksamhetens programutbud baseras på folkhälsomyndighetens 
fyra hörnpelare för vad som skapar ett gott åldrande; social gemenskap och 
stöd, meningsfullhet, fysiska aktiviteter och goda matvanor. Samtliga 
stadsdelsförvaltningar tar fram ett programblad för varje termin över aktiviteter 
och det finns ett brett programutbud att välja mellan som utvecklas tillsammans 
med de som besöker verksamheten.  

Några exempel är; frågesport, seniorgympa, promenadgrupp, bingo, surfplatta för 
seniorer, språkträffar, speldags, utflykter, föreläsningar, herrklubb (endast för 
män), quiz, dropin- fika, filmvisning, bokcirklar m.m. Flera av aktiviteterna leds 
också av besökarna. Nästan alla aktiviteter är gratis förutom enstaka kurser och 
resor. 

Om aktiviteterna skulle vara avgiftsbelagda riskeras att personer med låg 
pension inte har möjlighet att delta i aktiviteterna vilket medför att livskvalitet och 
hälsa försämras. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2019-12-06 
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Om hälsofrämjande aktiviteter inte kan säkerställas bedöms mer resurser 
krävas i ett senare skede där biståndsbedömda insatser sker. Uppdraget att 
främja hälsan för seniorer i behov av social samvaro och aktivitet i syfte att bryta 
ensamhet och isolering, psykisk ohälsa (som blir allt mer utbredd bland våra 
äldre) är ett mycket viktigt förebyggande arbete. En utförlig utredning av 
träffpunkternas betydelse för Göteborgs äldre och folkhälsan gjordes 20161. 
Rapporten innehåller rekommendationer till fortsatt utveckling av 
träffpunktsverksamheten samt förslag till fortsatta studier på området.  

Stadsdelarna nämner i redovisning att det saknas kompetens i verksamheten om 
vilka effekter som det hälsofrämjande och förebyggande arbetet har för att 
senarelägga behovet av mer kostsamma insatser till äldre som hemtjänst, 
äldreboende och hemsjukvård. Det finner vi sverigedemokrater anmärkningsvärt, 
då det rör en så stor målgrupp och det mycket väl kan vara så att det finns en 
stor hälso- och ekonomisk vinst för kommunen att arbeta mer förebyggande med 
våra äldre.  

I dagsläget vet vi att psykisk ohälsa är kostsamt för samhället. När det gäller våra 
äldre är ensamhet en vanlig utlösande faktor till depressioner. En del äldre vill 
komma till ett äldreboende utan att vara speciellt fysiskt sjuka, men de saknar en 
gemenskap och sällskapet av andra. Stadsledningskontorets bedömning i 
redovisningen är ”att med en åldrande befolkning bör vi värna dessa 
verksamheter för att minska ensamhet och isolering.”  

Vi sverigedemokrater är helt eniga i detta, därför vill vi att man utreder vad en 
avveckling av träffpunkter för äldre i Göteborgs kommun får för inverkan på 
äldres folkhälsa. Vad skulle det kosta kommunen? Kanske är det så att vi med 
relativt små medel istället kan förbygga och bespara psykisk ohälsa bland många 
av våra äldre om vi behåller alla träffpunkter och rent av utökar verksamheten? 
Kanske upplever många äldre genom att få större tillgång till dessa träffar ett 
minskat behov av en plats på äldreboendet? 

Det finns för oss en självklar anledning att utreda om minskade insatser via 
träffpunkter kan orsaka Göteborgs äldre befolkning psykisk ohälsa. Om 
kommunen har spenderat 140 miljoner kronor på att utreda en linbana, då 
kanske det är möjligt att tillsätta medel för att ge i uppdrag till Örgryte-Härlanda 
Sektor äldreomsorg att göra en utredning av samhällsekonomiska förluster vid en 
minskning av hälsofrämjande aktiviteter som träffpunkter för våra äldre. 

 

 

 

 

                                                      
1 
https://goteborgsregionen.se/download/18.54b090f5155498d2b0113f81/1465832975322/Tillsamm
ans_ar_man_mindre_ensam_ensida.pdf 

https://goteborgsregionen.se/download/18.54b090f5155498d2b0113f81/1465832975322/Tillsammans_ar_man_mindre_ensam_ensida.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.54b090f5155498d2b0113f81/1465832975322/Tillsammans_ar_man_mindre_ensam_ensida.pdf
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Redovisning av uppdrag att säkerställa 
hälsofrämjande aktiviteter för såväl 
medarbetare som äldre för en god hälsa 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Redovisning av uppdrag att säkerställa att det finns hälsofrämjande aktiviteter för 
såväl medarbetare som äldre för en god hälsa antecknas.  

2. Uppdraget givet i budget 2019 att säkerställa att det finns hälsofrämjande aktiviteter 
för såväl medarbetare som äldre för en god hälsa förklaras fullgjort.  

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret fick i kommunfullmäktiges budget 2019 under rubriken 
”Äldreomsorg för ett värdigt liv” i uppdrag att säkerställa att hälsofrämjande aktiviteter 
finns för såväl medarbetare som äldre. Uppdraget har avgränsats till att omfatta aktiviteter 
som genomförs till invånare som är 65 år eller äldre inom ramen för de hälsofrämjande- 
och förebyggandeenheterna i stadsdelarna och utan att vara en biståndsbedömd aktivitet. 
Redovisning av hälsofrämjande aktiviteter för medarbetare har avgränsats till sektor 
Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. 

Redovisningen visar att det finns ett stort urval av hälsofrämjande aktiviteter för äldre. 
Det framkommer att verksamheten behöver ha ett särskilt fokus på att nå män och äldre 
med annan etnisk och kulturell bakgrund i det fortsatta utvecklingsarbetet. Med en 
åldrande befolkning är det mycket viktigt att värna om dessa verksamheter för att stärka 
äldres hälsa. 

Samtliga stadsdelsförvaltningar arbetar strategiskt för att stärka hälsan hos medarbetarna 
på samtliga systemnivåer (organisation, grupp och individ) och hälsofrämjande aktiviteter 
för medarbetare är en del av arbetsmiljöarbetet. För att både bibehålla och främja hälsa 
hos medarbetare behöver det hälsofrämjande syn- och arbetssättet stärkas ytterligare 
genom ett fortsatt systematiskt arbete på lång sikt. Medarbetare behöver även öka sin 
kunskap och kompetens inom det hälsofrämjande området inom ramen för sitt uppdrag. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-17 
Diarienummer 0406/19 
 

Handläggare 
Elisabet Palmér 
Telefon: 031-368 00 59 
E-post: elisabet.palmer@stadshuset.goteborg.se 
 
Kerstin Karlsson 
Telefon: 031-368 03 06 
E-post: kerstin.karlsson@stadshuset.goteborg.se 
 

mailto:elisabet.palmer@stadshuset.goteborg.se
mailto:kerstin.karlsson@stadshuset.goteborg.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Redovisningen av uppdraget i detta ärende föranleder inte till några omedelbara 
ekonomiska konsekvenser. Om beslut i ärendet leder till ytterligare åtgärder kan det 
innebära ekonomiska konsekvenser. 

Hälsofrämjande och förebyggandeverksamheten är ingen tvingande lagstadgad 
verksamhet. Minskade budgetramar kan påverka vad hälsofrämjande- och 
förebyggandeenheterna kan erbjuda. Om hälsofrämjande aktiviteter inte kan säkerställas 
bedöms mer resurser krävas i ett senare skede där biståndsbedömda insatser sker. Om 
aktiviteterna skulle vara avgiftsbelagda riskeras att personer med låg pension inte har 
möjlighet att delta i aktiviteterna vilket medför att livskvalitet och hälsa försämras. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Stadsdelsförvaltningarna framför att de hälsofrämjande aktiviteterna och det 
hälsofrämjande och förebyggande enheternas arbete är oerhört värdefullt för en 
meningsfull fritid, social gemenskap och för att minska den ensamhet som flera äldre kan 
uppleva. Sammantaget stärker aktiviteterna känslan av sammanhang, dvs ökar 
hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i tillvaron för deltagarna. Detta bekräftas i 
utvärderingsstudien av träffpunkternas betydelse för äldres hälsa och välbefinnande 
Tillsammans är man mindre ensam Rapport 2:2016 Lisbeth Lindahl, forskare FoU i 
Väst/GR. Resultatet visar att träffpunkterna upplevs som ett positivt socialt sammanhang 
som skapar möjligheter till aktivitet, stimulans och sociala relationer. Redovisningen 
visar att flertalet av stadsdelsförvaltningarna har verksamhet över generationsgränser. 

Med tanke på den växande åldrande befolkningen och ökad risk för fler personer med 
demenssjukdomar presenterades nyligen en studie som visade att kulturaktiviteter i 
kombination med fysiska aktiviteter kan minska risken för demenssjukdom, Jenna Najar, 
forskare forskningscentret AgeCap. 

Utifrån ett mångfalds- och könsperspektiv framkommer det att verksamheten behöver ha 
ett särskilt fokus på att nå män och äldre med annan etnisk och kulturell bakgrund i det 
fortsatta utvecklingsarbetet. 

Det hälsofrämjande arbetssättet är viktigt för att nå ett gott arbetsklimat vilket handlar om 
de sociala relationerna på arbetsplatsen. Sektor Äldreomsorg samt hälso-sjukvård är en 
kvinnodominerad verksamhet och med medarbetare med olika kulturell bakgrund. För att 
skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö krävs särskild förståelse och kunskap om 
verksamhetens särskilda förutsättningar. 

Samverkan 
Information har givits i central samverkansgrupp. (CSG) 2019-10-28 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret fick i kommunfullmäktiges budget 2019 i uppdrag att säkerställa 
att hälsofrämjande aktiviteter finns för såväl medarbetare som äldre. I föreliggande 
tjänsteutlåtande redovisas hur stadsdelarna organiserar och bedriver hälsofrämjande 
aktiviteter för äldre utifrån Folkhälsoinstitutets fyra hörnpelare för en god hälsa. Utifrån 
ett medarbetarperspektiv beskrivs aktiviteterna från ett organisations-, grupp- och 
individperspektiv. 

Beskrivning av ärendet 
I 2019 års budget ges kommunstyrelsen ett uppdrag att säkerställa att det finns 
hälsofrämjande aktiviteter för såväl medarbetare som äldre för en god hälsa. 

Uppdraget har avgränsats till att omfatta aktiviteter som genomförs till invånare som är 
65 år eller äldre inom ramen för de hälsofrämjande- och förebyggandeenheterna i 
stadsdelsförvaltningarna och utan att vara en biståndsbedömd aktivitet. Eftersom 
uppdraget låg under avsnittet ”Äldreomsorg för ett värdigt liv” har stadsledningskontoret 
tolkat att det som ska redovisas är hälsofrämjande aktiviteter för medarbetare inom sektor 
Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Stadsledningskontoret har i beredningen av 
ärendet haft dialog med företrädande områdes- och enhetschefer för hälsofrämjande och 
förebyggande enheter, genomfört enkätundersökningar inom sektor Äldreomsorg samt 
hälso- och sjukvård Göteborg samt hämtat inspiration ifrån Stockholm Stad. 

Definitioner av hälsofrämjande aktiviteter 
Med hälsofrämjande arbete för såväl medarbetare som äldre menas planerade och 
systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Insatserna kan bedrivas 
av många aktörer i samhället på samhällsnivå, gruppnivå eller med fokus på enskilda 
individer. Göteborgs Stads hälsofrämjande- och förebyggandeenheters aktiviteter och 
tjänster ska underlätta den dagliga tillvaron och främja hälsa. Genom närhet till 
gemenskap och stöd ska kvarboende möjliggöras. Tjänster och aktiviteter ska baseras på 
äldre personers behov, genom att den äldre är med och utformar innehåll såväl som att 
enheterna skapar förutsättningar för delaktighet/involvering så att den äldre personens 
resurser, kunskaper och engagemang tas tillvara på. 

Arbetssättet på hälsofrämjande- och förebyggande enheterna utgår även från de fyra 
hörnpelarna för folkhälsa och ett gott åldrande: Social gemenskap och stöd, 
meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. 

Nedan ges en kort beskrivning av hur Göteborgs Stads hälsofrämjande- och 
förebyggandeenheters är organiserade i stadsdelsförvaltningarna. Sedan följer en 
redogörelse av hälsofrämjande aktiviteter som omfattar äldre följt av definition och 
redogörelse av aktiviteter som omfattar medarbetare inom sektor Äldreomsorg samt 
hälso- och sjukvård. 

Organisering av hälsofrämjande och förebyggande verksamheter 
De hälsofrämjande och förebyggande verksamheterna är organiserade lite olika i 
stadsdelsförvaltningar. I sju förvaltningar är det en verksamhet som organiseras i 
Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.  I tre förvaltningar organiseras de i sektor 
samhälle och kultur.  
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I den gemensamma funktionsgruppen som finns för de 10 stadsdelsförvaltningarna är den 
breda målgruppen medborgare över 65 år som har behov av en meningsfull fritid. För att 
driva och samordna det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i staden har 
stadsdelarnas chefer för verksamheten i samarbete med Senior Göteborg/Åldersvänliga 
Göteborg tagit fram en utvecklingsplan 2019–2022. Denna plan syftar till att skapa 
gemensamma förutsättningar avseende den hälsofrämjande och förebyggande 
verksamheten för staden och utifrån ett jämställt och jämlikt hälsoperspektiv öka 
inflytandet, främja hälsa och motverka ohälsa för Göteborgs invånare 65 år och äldre. 

För att skapa drivkraft och samsyn í utvecklingsarbetet i hela staden har den 
hälsofrämjande och förebyggande verksamheten byggt en nätverksorganisation.  

Eftersom det saknas nationellt utvecklade arbetsmetoder för hälsofrämjande arbete för 
äldre så har stadsdelen Centrum utvecklat en arbetsmetod som de kallar för 
”Praxisteoriläran om praktiken”. Värdeorden i metoden är tre MMM:  

• Mänskliga möten 
Var och en som kommer till oss ska bli sedda och bekräftade. Därför välkomnar vi, 
eller någon av våra deltagare varje enskild person som kommer till oss. Allt utgår 
ifrån mötet. Vi försöker möta människan där hen befinner sig, se och ta tillvara varje 
enskild människas förmåga. Vi vill stimulera det som får människor att må bra. Vi 
vill ge människor förutsättningar att utvecklas och komma in i nya sammanhang med 
ökat inflytande vilket stärker individens identitet och självkänsla. 
Känsla Av Sammanhang (KASAM). 
• Möjliggörare 
Vi vill bortse från hinder och tro att allt är möjligt, därför kallar vi oss för 
möjliggörare. 
• Medlevarskap  
Vårt mål är att verksamheten ska bidra till att skapa självbärande nätverk, där 
människor ingår i ett socialt sammanhang även utanför verksamheten. 
 

Pedagogiken i arbetsmetoden bygger på Torbjörn Forkbys forskningsarbete om 
fritidsgårdar (Ungdomsstyrelsen 2005) för att involvera besökarna i verksamheten. 

• Den inordnade praktiken - bygger på att man i stort skapar verksamhet för 
deltagarna. Detta för att deltagarna känner sig mer som besökare och 
konsumenter än delaktiga i verksamheten. 

• Den utvidgande praktiken - ser deltagarna som aktörer, där delaktighet och idéer 
styr verksamheten, där de själva producerar en meningsfull tillvaro för sig själva 
och andra. 

Redogörelse av aktiviteter för äldre 

Identifierade målgrupper och deras behov 
Uppdraget att främja hälsan för seniorer i behov av social samvaro och aktivitet i syfte att 
bryta ensamhet och isolering. Målgruppen är bred från de som nyss har blivit pensionärer 
till de som är över 100 år. SDF Majorna-Linné har en relativt jämn könsfördelning medan 
övriga stadsdelsförvaltningar säger att de har svårt att nå män. Flera förvaltningar 
uttrycker också en önskan att nå fler utlandsfödda och äldre med psykisk eller fysisk 
funktionsnedsättning. SDF Centrum har arbetat fram en kommunikationsplan där de 
identifierat svårigheterna med att nå män och medborgare med utländsk bakgrund. De 
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beskriver också hur de identifierat andra aktörer som de kan nå ut via, såsom primärvård 
och fastighetsägare. 

Hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds i stadsdelarna 
Verksamhetens programutbud baseras på Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare för vad 
som skapar ett gott åldrande; social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysiska 
aktiviteter och goda matvanor. Samtliga stadsdelsförvaltningar tar fram ett programblad 
för varje termin över aktiviteter och det finns ett brett programutbud att välja mellan som 
utvecklas tillsammans med de som besöker verksamheten. Några exempel är; frågesport, 
seniorgympa, promenadgrupp, bingo, surfplatta för seniorer, språkträffar, speldags, 
utflykter, föreläsningar, herrklubb (endast för män), quiz, dropin- fika, filmvisning, 
bokcirklar m.m. Flera av aktiviteterna leds också av besökarna. Nästan alla aktiviteter är 
gratis förutom enstaka kurser och resor. 

För att kunna erbjuda aktiviteter till äldre krävs förutsättningar i form av lokaler och 
personal. Nedan redovisas antal mötesplatser och träffpunkter per stadsdel. 

Antal mötesplatser och träffpunkter per stadsdelsnämnd 
 

Stadsdel  Antal 

träffpunkter/
mötesplats  

Ca antal  

besökare per 
vecka och 
träffpunkt 

Kommentarer 

Angered 1 100 Lokal i Äldreboende 
Östra 
Göteborg 

5 20–30 Varav en har lokaler i Äldreboende  

Örgryte- 
Härlanda 

4 50–100 Alla har lokaler i Äldreboende. 

Helgöppet 1gång/mån 
Centrum 4 60–160 Söndagsöppet en gång i månaden och 

kvällsöppet en-två gånger i månaden. Varav 
en med generationsöverskridande inriktning 

Majorna- 
Linné  

2 80–150 Varav en med generationsöverskridande 
inriktning 

Kvällsöppet 1 gång i veckan  
Askim-
Frölunda-
Högsbo 

3 70–100  Två har lokaler i Äldreboende. Alltid 
helgöppet på någon av träffpunkterna. En med 
generationsöverskridande inriktning.  

Västra 
Göteborg 

3 50–100 Ibland helgöppet. Varav en med 
generationsöverskridande inriktning.  

Lundby 3 60–80  Varav en med generationsöverskridande 
inriktning   

Västra 
Hisingen 

1 400 Lokal i Äldreboende. 
Generationsöverskridande inriktning. Öppet 
varje helg och kvällsöppet 1 gång i veckan  

Norra 
Hisingen  

4 50–100 Varav tre med generationsöverskridande 
inriktning 
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Andra arenor för hälsofrämjande aktiviteter  
Flera stadsdelar har aktiviteter utanför träffpunkterna och några exempel på detta är att 
äldrekonsulenten träffas på medborgarkontor, Aktiviteter i samarbete med hälsotek, 
seniorbio på Blå Stället, Gymnastik i församlingshem, Växthuset är ett aktivitetshus för 
bland annat balansträning, rörelseglädje, promenadgrupper utomhus, aktiviteter i 
Trädgårdsföreningen under sommartid, utflykter till museum mm. I flera år har SDF 
Centrum ordnat en kulturfestival under två höstveckor. Forskningscentret AgeCap 
presenterade nyligen en studie av Jenna Najar som visade att kulturaktiviteter i 
kombination av fysiska aktiviteter kan minska risken för demenssjukdom. 

Trygghetsboenden  
Göteborgs Stads koncept med trygghetsboende har en hälsofrämjande funktion för de 
personer som bor i trygghetsboendet. I regelverket står det att det måste finnas en 
trygghetsvärd som är knuten till lägenheterna. Det ska också finnas tillgång till 
gemensamhetslokal i nära anslutning till lägenheterna för de boendes aktiviteter. Flera av 
gemensamhetslokalerna används också av andra verksamheter, exempelvis 
hyresgästföreningen. 

Fastighetskontorets statistik (oktober 2019) visar att Stadsdelarna Angered, Askim 
Frölunda Högsbo, Västra Hisingen och Östra Göteborg har flest trygghetsboenden, tre – 
fem anläggningar per stadsdel. Övriga stadsdelar har en eller två trygghetsboende, medan 
STF Norra Hisingen helt saknar något trygghetsboende. 

Fastighetskontorets utvärdering 2018 visar att både fastighetsägare och hyresgäster är 
mycket nöjda med konceptet trygghetsboende. Det framkommer många fördelar där den 
gemensamma nämnaren är att ett trygghetsboende bidrar till en ökad social gemenskap 
och trygghet. Trygghetsvärden är avgörande i arbetet att skapa en gemenskap och 
delaktighet. Alla utom en fastighetsägare (O&C Wijks stiftelse) har tecknat avtal med 
stadsdelens hälsofrämjande och förebyggande verksamhet i det område som 
trygghetsboendet är beläget. Vinsten med detta är att de boende på ett enkelt sätt kan få 
kontakt med andra samhällsfunktioner. Det ges möjlighet att sprida samhällsinformation 
och vad som erbjuds i stadsdelen när det är gemensamma aktiviteter. 

FoU i Väst/GR studie om trygghetsboende framkom det i intervjuerna med de som bor i 
ett trygghetsboende inte är så intresserad av att gå till gemenskapslokalen om den ligger i 
ett äldreboende. I förebyggande syfte är det alltså bättre att lokalisera dessa 
gemensamhetslokaler i det vanliga bostadsområdet säger Lisbeth Lindahl forskare vid 
FoU i Väst. Trygg i Trygghetsboende, Rapport 2:2015 

Volontärer – ideella organisationer 
Stadsdelarna samordnar volontärarbete men SDF Angered har inte kommit igång ännu 
med det. Däremot har stadsdelarna Angered och Västra Göteborg samarbetsavtal med 
IOP (Idéburet offentligt partnerskap) Flera av stadsdelarna nämner också hur de kontaktar 
och försöker nå målgrupper via föreningar eller erbjuder föreningar att ha aktiviteter i 
träffpunkternas lokaler. 

Identifierade positiva effekter av de hälsofrämjande aktiviteterna 
Stadsdelarna upplever att de hälsofrämjande aktiviteterna och det hälsofrämjande och 
förebyggande enheternas arbete är oerhört värdefullt för en meningsfull fritid, social 
gemenskap och för att minska den ensamhet som flera äldre kan uppleva. Sammantaget 
stärker aktiviteterna känslan av sammanhang, dvs ökar hanterbarhet, begriplighet och 
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meningsfullhet i tillvaron för deltagarna. Detta bekräftas i utvärderingsstudien av 
träffpunkternas betydelse för äldres hälsa och välbefinnande Tillsammans är man mindre 
ensam Rapport 2:2016 Lisbeth Lindahl, forskare FoU i Väst/GR. Resultatet visar att 
träffpunkterna upplevs som ett positivt socialt sammanhang som skapar möjligheter till 
aktivitet, stimulans och sociala relationer. De främsta motiven till att gå dit är för att delta 
i en viss aktivitet eller för att träffa andra. Intervjuerna vittnade om att man går dit för att 
minska ensamheten, få stimulans och glädje eller för att göra nytta. De flesta som deltog i 
verksamheten hade gått dit i mer än ett år.  Även om deltagarna är mycket nöjda med 
verksamheten finns det en utmaning i hur träffpunkterna ska kunna motsvara behov och 
intressen hos den heterogena gruppen deltagare som åldersmässigt tillhör två olika 
generationer. 

Farhågor för att inte kunna säkerställa hälsofrämjande aktiviteter för äldre  
En faktor som stadsdelarna lyfter är att den hälsofrämjande och förebyggande 
verksamheten inte är en tvingande lagstadgad verksamhet, vilket kan medföra att vid 
ekonomiskt svåra tider så finns det risk att verksamhetetens ekonomiska resurser minskar 
samtidigt som antalet äldre blir fler. Minskade budgetramar påverkar vad hälsofrämjande- 
och förebyggandeenheterna kan erbjuda. Om hälsofrämjande aktiviteter inte kan 
säkerställas bedöms mer resurser krävas i ett senare skede där biståndsbedömda insatser 
sker. Om aktiviteterna skulle vara avgiftsbelagda riskeras att personer med låg pension 
inte har möjlighet att delta i aktiviteterna vilket medför att livskvalitet och hälsa 
försämras. 

En annan faktor som stadsdelarna nämner är att det saknas kompetens i verksamheten om 
vilka effekter som det hälsofrämjande och förebyggande arbetet har för att senarelägga 
behovet av mer kostsamma insatser till äldre som, hemtjänst, äldreboende och 
hemsjukvård. 

Redogörelse för aktiviteter för medarbetare i verksamheten äldre och hälso- 
och sjukvård 
En arbetsmiljö som präglas av social och organisatorisk hållbarhet är ett viktigt delmål 
för Göteborgs Stad för att nå det övergripande målet med verksamheten; nöjda 
medborgare och brukare. Medarbetare som mår bra och vill arbeta med engagemang och 
tillit till varandra, sina chefer och organisationen är en avgörande faktor för att uppnå en 
god arbetsmiljö. 

Det finns mycket forskning som visar vilka bestämningsfaktorer som är viktiga för att 
främja hälsa på arbetsplatsen. Det främjande synsättet utgår från hälsa och arbete med 
friskfaktorer medan det förebyggande och rehabiliterande synsättet utgår från ohälsa och 
arbete med riskfaktorer. Kännetecknande för ett hälsofrämjande arbetssätt är att med 
arbetsplatsen som utgångspunkt sträva efter att erbjuda goda arbetsvillkor, ett gott 
arbetsklimat och ge förutsättningar för personlig och professionell utveckling. 

De grundläggande arbetsvillkoren regleras till stor del via lagar och kollektivavtal och i 
mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4) i kraft. Syftet med föreskrifterna är att främja en god 
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 
faktorer, vilket handlar om att förstå kopplingen mellan verksamhetsfrågor och hälsa på 
arbetsplatsen. En viktig erfarenhet är att insatser för att stärka friskfaktorer och minimera 
riskfaktorer bör ske på alla systemnivåer; individ, grupp/arbetsplats och organisation och 
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att arbetet sker både hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande samtidigt. En del 
av systematiken är resonemang kring vem som ansvarar för vad i arbetsmiljöarbetet. 

Organisatoriska faktorer rör de villkor och förutsättningar för arbetet som ledning och 
styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, 
samt krav, resurser och ansvar. Resurser kan exempelvis vara arbetsmetoder och 
arbetsredskap, kompetens och bemanning samt rimliga och tydliga mål. Exempel på 
aktiviteter kan vara att öka medarbetares inflytande över arbetet och skapa återhämtning 
efter arbetsbelastning. 

Arbetsklimatet rör de sociala relationerna på arbetsplatsen, både mellan medarbetare 
sinsemellan och mellan medarbetare-chef. Det innebär de villkor och förutsättningar för 
arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och 
kollegor. Aktiviteter för att stärka arbetsklimatet på arbetsplatsen handlar till stor del om 
att utveckla samarbete och skapa en känsla av gemenskap, vilja och möjlighet att stödja 
varandra. 

Förutsättningar för personlig och professionell utveckling rör i det här sammanhanget 
aktiviteter som möjliggör för den individuella medarbetaren att bevara och utveckla såväl 
sin kompetens som sin hälsa. 

Redogörelse av aktiviteter för medarbetare på organisations, - grupp, - och 
individnivå 
Många likartade aktiviteter för att främja medarbetares hälsa pågår inom sektor äldre och 
hälso- och sjukvård, Allt som görs i praktiken ryms inte inom svaren som redovisas 
nedan från en enkätundersökning genomförd i samtliga stadsdelar, augusti 2019. 
Aktiviteterna redovisas på organisations, - grupp, - och individnivå. 

Organisationsnivå 
Hela verksamheten äldre och hälso- och sjukvård arbetar strategiskt och med åtgärder för 
att stärka kompetensförsörjning och rekrytering. Verksamheten har också tagit fram en 
utbildningsplan med olika verktyg för en god arbetsplats och flera stadsdelar nämner 
utbildningsinsatser av olika slag. De flesta verksamheterna i stadsdelarna arbetar med att 
stärka strukturer och tydlighet i arbetsmiljöarbetet. Samtliga sektorchefer inom område 
äldre och hälso- och sjukvård har uppmuntrat enheter att gå utbildningen om 
arbetsbelastning och återhämtning vilket tre stadsdelar (Lundby, Östra Göteborg och 
Majorna – Linné) tar upp. Örgryte-Härlanda har infört kontinuerlig uppföljning av 
arbetsbelastning i grupper. 

Västra Hisingen har bildat en digitaliseringsorganisation för att underlätta 
implementering av IT- system m.m. Flera stadsdelar nämner arbete med ledarskap och 
medarbetarskap, någon arbetar med hälsofrämjande ledarskap. Lundby har tre 
verksamhetsmål kopplat till attraktiv arbetsgivare. Norra Hisingen arbetar med 
medskapande processer, inflytande, delaktighet och kompetenshöjande insatser för 
undersköterskan. Diskrimineringsgrunderna och det systematiska hälso- och 
arbetsmiljöarbetet med dess kartläggningar och rutiner nämns. Angered arbetar med 
prioritering av insatser vid oplanerad frånvaro. I Västra Göteborg görs kartläggning inom 
särskilt boende och analys av rehab ärenden. Samarbete, grupputveckling via stöd från 
företagshälsovård lyfts i flera stadsdelar. Tre stadsdelar säkerställer främjande strategisk 
kompetens genom att ha en hälsoutvecklare anställd; Västra Hisingen, Askim -Frölunda-
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Högsbo samt Östra Göteborg. Centrum har anställt en vårdlärare för 
kompetensutveckling och Angered har anställt en bemanningscontroller. 

2017 gjordes förändring av kompetenskrav gällande befattningsbenämningar inom 
förebyggande verksamhet för äldre. Syftet med förändringen är mer tidsenliga 
befattningsbenämningar som motsvarar nuvarande krav i verksamheten, exempelvis 
kunskaper inom; folkhälsoarbete, hälsoperspektiv, delaktighet, egen ansvar, 
nätverksbyggande, nätverk, utvecklingsarbete, kulturkompetens, roller, grupper, 
processer, samtalsmetodik och pedagogisk kompetens.  

Arbetsplats – gruppnivå 
De flesta arbetsplatserna inom äldre och hälso- och sjukvård arbetar med någon form av 
kompetenshöjning, exempelvis genom utbildning. Exempel är utbildningar i kränkande 
särbehandling, stressföreläsningar, reflexhandledning, processhandledning, ergonomi och 
förflyttningsteknik, mobila enheter, teknik och workshops i avvikelsehantering. 
Utbildning i arbetsbelastning och återhämtning nämns av tre stadsdelar varav Majorna-
Linné pekar på att resultatet av metoden med dess arbetssätt lett till att arbetsmiljöfrågor 
tas upp löpande och inte enbart vid uppföljning. Askim-Frölunda-Högsbo arbetar med 
uppdragsmodellen (politiska mål från ord till handling). För att förbättra arbetsklimatet 
arbetar flertalet med att stärka samarbete, öka samarbete mellan avdelningar och någon 
nämner att forum för delaktighet och inflytande finns. APT används i Östra Göteborg till 
att arbeta med mål och uppdrag i en politiskt styrd organisation. 

I Angered arbetar arbetsplatser med spelregler för att förbättra kommunikationen och i 
Majorna - Linné arbetar flera med att stärka kommunikationsklimat samt satsar på ett 
närvarande tillitsbaserat ledarskap. I centrum arbetas det med stöd till nyanställd personal 
och med en ny introduktionsmodell. Kompetensförstärkning i Centrum genom att ha 
anställt förste sjuksköterskor och i Östra Göteborg arbetar sjuksköterskor med förbättrad 
schemaplanering, reflektion och handledning i yrkesrollen. Hemtjänst satsar på nya 
lokaler, arbetskläder och ett tätt samarbete i Majorna- Linné och en grupp ska införa 
träning på arbetstid. Örgryte- Härlanda arbetar med att stärka medarbetarnas trivsel och 
skapa hälsosamma arbetsvillkor. 

Individnivå  
Samtliga stadsdelar bedriver likartade aktiviteter på individnivå. Här följer ett antal 
exempel. Medarbetare uppmuntras att anmäla arbetsskador och att använda stadsdelens 
hälsoprogram och friskvårdserbjudanden. Medarbetare erbjuds handledning och 
utbildning utefter identifierad kompetens, exempelvis i att höja IT kompetens i 
digitalisering- mobilt arbetssätt, Go-Digit, första hjälpen, normkritiskt arbetssätt, kost och 
motion, utevistelse, trivselregler relevanta YR-utbildningar där litteraturen bekostas av 
arbetsgivaren. Medarbetare involveras vid rekrytering, schemaläggning. Hälsofrämjande 
app som verktyg används av en stadsdel. Hälsoveckor, rörelse och motion, individuella 
scheman, utevistelse, trivselregler och reflektionstillfällen är fler aktiviteter som nämns. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Redovisningen visar på att det pågår mycket hälsofrämjandeaktiviteter för äldre. Samtliga 
stadsdelsförvaltningar arbetar strategiskt och med aktiviteter för att stärka hälsan hos 
medarbetarna på samtliga systemnivåer (organisation, grupp och individ) och 
hälsofrämjande aktiviteter för medarbetare är en del av arbetsmiljöarbetet. 
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Stadsledningskontorets bedömning är att för att både bibehålla och främja hälsa hos 
medarbetare behöver det hälsofrämjande syn- och arbetssättet stärkas ytterligare genom 
ett fortsatt systematiskt arbete på lång sikt. Kunskap och kompetens inom det 
hälsofrämjande området behöver också stärkas hos medarbetare för att kunna utföra 
uppdraget på ett kvalitativt sätt. 

Det breda utbudet av hälsofrämjande aktiviteter skapar bra förutsättningar för att minska 
ensamheten och isoleringen hos äldre människor. Att det finns kvälls- och helgöppen 
samt generationsöverskridande verksamhet är positivt. Verksamhetens medvetenhet om 
att de har svårare att nå män och äldre med annan etnisk och kulturell bakgrund är en bra 
grund för att kunna angripa problemet. Verksamheten behöver ha ett särskilt fokus på 
dessa grupper i det fortsatta utvecklingsarbetet. Stadsledningskontorets bedömning är att 
med en åldrande befolkning värna om dessa verksamheter för att minska ensamhet och 
isolering. 
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