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Art:  Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen 
 
Tid:  Torsdagen den 16e mars, kl 09.00 - 11.00 
  (Pensionärsorganisationernas förmöte 08.30 – 09.00) 
   
Plats:  Lokal R4, plan två Gothia Towers, Mässans gata 24 
     
Ledamöter:  Kerstin Backström PRO, ordf. 
  Ingalill Alsterlind SKPF, vice ordf. 
 Solvig Sjöholm PRO 
 Liisa Sabell Finska pensionärsföreningen 
 Elna Gummesson SPF  
  Torbjörg Mattsson SKPF (ersättare) 
 Birgitta Jönsson SKPF (ersättare) 
 Ritva Kaihlamäki Finska pensionärsföreningen (ersättare) 
 Britt-Marie Törngren PRO (ersättare) 
 Inger Emilsson PRO (ersättare)  
 Bengt-Göran Magnusson SPF (ersättare) 
  
Nämndledamöter: Hasse Andréasson  (MP) 
 Catharina Perlenius  (M) 
 Dragana Todorovic  (S) 
 Sara Persson  (M) 
 Mikael Wallgren  (V) 
 
Övriga:  Björn Gunnarsson Sektorschef ÄO-HS 
  Jan Carlsson  Sekreterare 
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§ 1 
 
SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 
 
Ordförande Kerstin Backström hälsar alla välkomna och förklarar dagens 
sammanträde öppnat. 
 
 
 
§ 2 
 
NÄRVAROLISTA UPPRÄTTAS 
 
Beslut: Närvarolista upprättas. 
 
 
 
§ 3  
 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 
Beslut: Dagordning fastställs. 
 
 
 
§ 4 
 
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 
Beslut: Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
 
 
 
§ 5 
 
JUSTERARE ENLIGT JUSTERINGSORDNING  
 
Beslut: Enligt beslutad justeringsordning uppdras åt Liisa Sabell, Finska 
pensionärsföreningen, att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 6 
 
SEKTORSCHEFENS INFORMATION 
 
Mobila läkarteam 
Sektorschefen informerar om att Västra Götalandsregionen avsatt medel som kan sökas  
för mobila läkarteam.  En ansökan tillsammans med vårdcentralerna på Norra Hisingen 
kommer att lämnas in och ett mobilt läkarteam kan tidigast påbörja sin verksamhet 
senhösten 2017. 
 
Beslut: Anteckna informationen. 
 
Skyddsrumslokalisering 
SKPF ställde vid föregående sammanträde fråga om lokaliseringen av stadsdelens  
skyddsrum. Lokalisering av alla skyddsrum samt även hänvisning till det skyddsrum som 
ligger närmast finns på webbadress: www.hittaskyddsrum.se 
 
Beslut: Anteckna informationen. 
 
Kalorier per måltid inom äldreomsorgen 
PRO ställde vid föregående sammanträde fråga om kalorier per måltid inom äldreomsorgen 
Norra Hisingen. Kristina Sedeborn, Enhetschef Särskilt boende och restauranger, lämnar 
följande skriftliga svar på frågan: 

”Vid planering av måltiderna inom äldreomsorgen på Norra Hisingen följer vi 
Livsmedelsverkets råd. Det är dock svårt att säga hur många kalorier vi behöver få i oss, det är 
individuellt per person. När vi planerar vår matsedel räknar på en kost som innefattar 9 MJ = 
2151 kalorier/dag. Äldre behöver få i sig mer protein och fördelningen av fett, protein och 
kolhydrater ser ut enligt nedan:  
Protein:  15-20 E% 
Fett:   35-40 E% 
Kolhydrater: 40-50 E% 
När man ser till fördelningen av fett, protein och kolhydrater och övriga näringsämnen, ser 
man att de stämmer bra överens på en vecka. Vad gäller kalorier, ska det komma så nära 100% 
som möjligt/dag.  För att de äldre ska få i sig rätt mängd protein är det viktigt att fördela 
mängden protein över dagen och även erbjuda proteinrika mellanmål och drycker. Det köket 
skickar, står för 50 % av dagsintaget, resterande 50 % står avdelningarna för. Därför har de 
en viktig roll att servera energi – och näringsrika mellanmål. För att få i sig allt man behöver 
är det viktigt att fördela intaget över dagen och vi rekommenderar en måltidordning med 3 
huvudmål och 3 mellanmål, där mellanmålen kan stå för 30-40 % av energiintaget.  
2017-02-20 kom det nya råd för måltider inom omsorgen du kan läsa mer om dessa här: 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-
omsorg/sjukhus/slv_naringsrek_vard_omsorg_20170220.pdf 
 
 
 
 
 

 3 

mailto:kristina.sedeborn@norrahisingen.goteborg.se
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-omsorg/sjukhus/slv_naringsrek_vard_omsorg_20170220.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-omsorg/sjukhus/slv_naringsrek_vard_omsorg_20170220.pdf


 
 
 
Pensionärsrådet 
Norra Hisingen 

 

  
 Protokoll 2/17 
 Sammanträdesdatum 
 2017-03-16 

 
 
Länk till Bra mat i äldreomsorgen 
 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-
omsorg/aldreomsorg/rad-och-material/aldremat_omsorgspersonal.pdf ” 

 
Beslut: Anteckna informationen. 
 
 
Ekonomi 
Sektorschefen redogör för det ekonomiska läget avseende sektor äldreomsorg 
samt hälso- och sjukvård. Utförandeenheterna följer plan men volymökningar 
medför underskott. Frågan återkommer. 
 
Beslut: Anteckna informationen. 
 
Förslag ombokningar av möte samt ersättare 
Sektorschefen informerar om att områdeschef Sandra Hultén Johansson deltar på 
pensionärsrådets möte 2017-04-20 och föreslår samtidigt ett senareläggande av 
mötet 2017-06-08 till 2017-06-15. 
 
Beslut: Pensionärsrådet beslutar flytta sammanträdet 2017-06-08 till 2017-06-15 
och i övrigt antecknas informationen. 
 
LOV  
Sektorschefen informerar om tjänsteutlåtandet avseende remissvar Valfrihetssystem enligt 
lagen om valfrihet (LOV). Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till 
förfrågningsunderlag där Göteborgs Stads krav på utförare av hemtjänst framgår. 
Förfrågningsunderlaget som gäller även kommunens verksamhet, beskriver krav inom fem 
olika delar: allmän orientering, administrativa krav/bestämmelser, krav på utförare, krav på 
tjänstens utförande och kontraktets villkor. I ett valfrihetssystem enligt LOV har kommunen 
två roller. I den ena rollen kommer Göteborgs Stad att vara huvudman och ytterst ansvarig 
för all hemtjänst, oavsett vem som utför tjänsten. Det innebär att biståndsbedömningen även 
i fortsättningen ska göras av kommunen som även ansvarar för att följa upp och utvärdera. I 
den andra rollen kommer Göteborgs Stad att vara utförare av hemtjänst och ska leva upp till 
de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget skickas på remiss till 
stadsdelsnämnderna (remissvar från SDN Norra Hisingen 2017-03-28), 
branschorganisationen Famna, Vårdföretagarna, Göteborgs råd för funktionshinderfrågor och 
Göteborgs pensionärsråd med begäran om svar senast 30 mars 2017. V, S och MP vill i ett 
tilläggsyrkande att förfrågningsunderlag ska skickas på remiss till de fackliga 
organisationerna Kommunal, Vision, Vårdförbundet och Saco. Synpunkter på förslaget 
lämnas till Göteborgs stads pensionärsråd. 
 
Beslut: Anteckna informationen. 
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Intraprenad 
Sektorschefen informerar om aktuell status avseende att skapa förutsättningar för 
de särskilda boenden som så önskar att införa driftsformen intraprenad. 
 
Beslut: Anteckna informationen. 
 
Processledare för finsk äldreomsorg i Göteborgs Stad  
Sektorschefen informerar om att Tia Edlund, processledare för finsk äldreomsorg i 
Göteborgs Stad nu utgår från sdf Norra Hisingen.    
 
Beslut: Anteckna informationen. 
 
Kvalitetsplan för framtidens äldreomsorg 
Sektorschefen informerar om seminarie avseende Kvalitetsplan för framtidens 
äldreomsorg föreläsare utredare Susanne Rolfner Suvanto kommer att hållas 2017-04-
06 kl 08:00 Första Långgatan 17 B. Anmälan till: sara.nordenfelt@brackediakoni.se 
 
Beslut: Anteckna informationen. 
 
 
 
§ 7 
 
STADSDELSNÄMNDENS INFORMATION 
 
Information från stadsdelnämnden Norra Hisingens temasammanträde 2017-03-07 
samt om förslaget om förmöten för allmänheten en vecka före nämndsammanträde. 
Pensionärsorganisationerna anser att äldreperspektivet skall beaktas såsom 
jämställdhets- och barnperspektiven. Stadsdelsnämndens ledamöter tar med sig 
frågan. 
 
Beslut: Anteckna informationen 
 
 
 
§ 8 
 
INFORMATION FRÅN GÖTEBORGS STADS PENSIONÄRSRÅD 
 
Protokoll från Göteborgs stads pensionärsråd 2017-01-26 samt 2017-02-23 biläggs 
protokollet. 
 
Beslut: Anteckna informationen 
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§ 9 
 
ÖVRIGA RAPPORTER 
 
Inget ärende föreligger 
 
Beslut: Anteckna informationen  
 
 
 
§ 10 
 
ÖVRIGA FRÅGOR  
 
App om enkelt avhjälpta hinder 
En ny kostnadsfri app finns nu där Göteborgs Stad tar hjälp av sina invånare för att 
undersöka hur det ser ut med framkomligheten i det offentliga. Med appen kan 
hindret anmälas på plats på några sekunder. 

 
 
Konsumentpanel 
Bengt-Göran Magnusson, SPF, anmäls till Konsumentpanelen Göteborg som 
ersättare för Kerstin Backström, PRO. Sedan tidigare representerar även Liisa Sabell, 
Finska pensionärsföreningen, Pensionärsrådet Norra Hisingen i panelen. 
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§ 11 
 
MÖTET AVSLUTAS 
 
Ordföranden förklarar dagens sammanträde med pensionärsrådet avslutat.  
Vid protokollet:    
 
 
 
………………………………  
Jan Carlsson sekr. 
Justeras: 
 
 
 
 
………………………………. ………………………………….. 
Kerstin Backström, ordf. (PRO)  Liisa Sabell (Finska pensionärsföreningen)    
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