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Anteckningar 2/2016 
Diarienummer: N137-
0014/16 
Utfärdat, 2016-01-22 
 
 

Jenny Haglind 
Telefon: 366 57 79 
E-post: jenny.haglind@vastra.goteborg.se 
 

 

Möte med Ö-dialogen i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2016-01-20, kl 17:30 - 19:30 

Plats: Nämndsalen, Torgny Segerstedtsgatan 90  

Närvarande 
Karin Greenberg, (S) 
Marianne Bergman, (KD) 
Andreas Erayabar (L) 
John Granqvist, Styrsö 
Karin Sandström, Asperö 
Thomas Larsson, Asperö 
Kia Jonsvik, Brännö 
Leif Sjöberg, Vrångö 
Anna Palmers, Köpstadsö 
Patrik Gustavsson, Köpstadsö 
Marie Sjövall, Donsö 
Jenny Haglind, SDF Västra Göteborg 

Gäster: 
Anna Levin, Leader Södra Bohuslän 
Emili Börjesson, SDF Västra Göteborg  punkt 7 
Olof Olsson SDF Västra Göteborg punkt 8 
Oscar Pihlblad och Markus Olofsson, NOS punkt 9  

1. Ordförande hälsade ö-dialogens ledamöter välkomna. 

2. Utsänd dagordning godkändes 

3. Anmälan av övriga frågor. En övrig fråga anmäldes  

4. Föregående mötes anteckningar godkändes och lades till handlingarna 

5. Presentation av nya och gamla ledamöter i ö-dialogen samt gäster 
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6. Information om Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag.  
Karin Greenberg informerade om Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och deras uppdrag. 
Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är bland annat att beställa sjukvård och hantera 
avtal gällande primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser samt insatser för 
personer med funktionsnedsättning. I detta ingår ambulans och upphandling vilket är utlagt 
på Sahlgrenska universitetssjukhus men finansieras av HSN. Ett viktigt uppdrag för HSN 
är att föra en dialog med invånarna. Mer information kan hittas på www.vgregion.se/HSN 

7. Leader Södra Bohuslän  
Anna Levin, verksamhetsledare för Leader Södra Bohuslän informerade om nuläge och 
fortsättning för den pågående programperioden. Leader är inne i en ny ansökningsomgång 
som sträcker sig mellan åren 2014-2017. Leader är en metod för landsbygdsutveckling där 
företag, organisationer, föreningar och myndigheter kan söka finansiering för projekt inom 
områdena besöksnäring, lokal mat, lokal service, tillgänglighet och delaktighet samt inom 
miljöeffektivisering. Projekten ska bidra till nytänkande och utgå från lokala 
förutsättningar. 

Styrelsen som består av tre representanter från varje deltagande kommun beslutar vilka 
projekt som blir beviljade medel. Det kommer att var möjligt att skicka in ansökningar från 
och med februari. Det första beslutande mötet kommer att hållas i juni månad. 
Kontakpersoner för Leader Södra Bohuslän är Anna Levin 
anna.levin@leadersodrabohuslan.se och Frida Larsson 
frida.larsson@leadersodrabohuslan.se  

Emili Börjesson SDF Västra Göteborgs kontaktperson för Leader Södra Bohuslän 
presenterade sig på mötet. 

8. Intraprenad Köpstadsö förskola 
Olof Olsson SDF Västra Göteborg berättade om det föreslagna avtalet angående 
Intraprenad Köpstadsö förskola. 

En intraprenad innebär att kommunen sluter ett avtal med en befintlig organisation som 
reglerar att organisationen får utökad befogenhet över ekonomi, verksamhet och personal. 
Organisatoriskt är enheten fortfarande en kommunal verksamhet och förvaltningen har det 
formella och övergripande ansvaret för intraprenaden. 

Intraprenaden har initierats av personalen på Köpstadsö förskola och processen har drivits 
av tjänstepersoner inom förskolan. Förvaltningen ser intraprenaden som ett första steg att 
hitta nya driftsformer. Förslaget om ett tvåårigt avtal om intraprenad med Köpstadsö 
förskola nämndbehandlas 2016-01-26. 

9. Ambulansfrågan 
Oscar Pihlblad ambulansansvarig på Northern Offshore Services (NOS) och Markus 
Olofsson teknisk ansvarig för båtarna berättade om ambulansverksamheten i södra 
skärgården. 

En ny ambulansbåt har byggts i Norge och är en katamaran. Den levererades i december 
2015 och har redan kört ett antal uppdrag. NOS tog över verksamheten 1 oktober 2015. I 
genomsnitt kör de cirka 2 uppdrag per dygn. De har fler uppdrag i södra skärgården än i 
norra skärgården. Landningarna för helikoptrarna har minskat sen uppdraget togs över av 
NOS men kriterierna för användningen av helikoptern har inte ändrats. En förklaring till 
det kan vara att den nya ambulansbåten rymmer en ambulansbil som läkaren åker med. 
Vårdmiljön i en ambulansbil anses bättre jämfört med vårdmiljön i en helikopter. Två 

http://www.vgregion.se/HSN
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ambulanssjuksköterskor är alltid i tjänst med dubbel utrustning. NOS är inte helt beroende 
av båten utan det finns andra transportlösningar om det skulle behövas. 

Frågan om värnet är ännu inte löst. NOS har patienttransportansvaret. På Köpstadsö 
används räddningstjänstens transportvagn för att nå patienten och på övriga öar kan bil 
användas. Räddningstjänsten hjälper till med patienttransporter på icke körbara vägar. Fem 
miljoner kronor är avsatta för arbetet med I väntan på ambulans (IVPA) i Västra 
Götalandsregionen på central nivå. NOS efterlyser att någon aktör (HSN/SU 
Ambulansenhet/Räddningstjänsten) ansöker om att få ta del av dessa medel för att 
ekonomiskt kunna lösa värnens insatser. Detta har inte skett än. Dialog förs mellan 
räddningstjänsten och NOS om att lösa värnens roll på öarna. 

NOS ska inleda en dialog med hemsjukvården om ett eventuellt samarbete. Det är också 
möjligt med den nya båten att även utföra andra uppdrag, till exempel är båten utrustad 
med en stor brandpump. NOS rapporterar uppdragen till Sahlgrenska månadsvis. 

Ö-dialogen efterfrågar löpande information om avtalet. 

10. Övriga frågor  
• Val av nya ledamöter. En ny representant för Donsö ska tillfrågas 

11. Val av representant till nästa mötes förberedelse 
John Granqvist 

Karin Greenberg 
Ordförande 

Vid anteckningarna 
Jenny Haglind 
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