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Art:  Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen 
 
Tid:  Torsdagen den 26e januari, kl 09.30 - 12.00 
  (Pensionärsorganisationernas förmöte 08.30 – 09.30) 
   
Plats:  Hemtjänstlokalen Tuve, Glöstorpsvägen 26 
     
Ledamöter:  Kerstin Backström PRO, ordf. 
  Ingalill Alsterlind SKPF, vice ordf. 
 Solvig Sjöholm PRO 
 Liisa Sabell Finska pensionärsföreningen 
 Elna Gummesson SPF  
 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) 
 
Övriga:  Björn Gunnarsson Sektorschef ÄO-HS 
  Jan Carlsson  Sekreterare 
 
Inbjuden:   Johan Fritz Stadsdelsdirektör Norra Hisingen   
 
Förhinder:  Mikael Wallgren  (V) 
  Torbjörg Mattsson SKPF (ersättare) 
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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 Bengt-Göran Magnusson, SPF, 
att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 6 
 
STADSDELSDIREKTÖR JOHAN FRITZ 
 
Stadsdelsdirektör Johan Fritz presentera sig och sitt uppdrag. Johan kommer närmast 
från Tjörns kommun där han tjänstgjort som kommunchef. Johan tillträdde sin tjänst 
som stadsdelsdirektör för Norra Hisingens stadsdelsförvaltning oktober månad 2016.  
 
Beslut: Anteckna informationen. 
 
 
 
§ 7 
 
UTVÄRDERING AV PENSIONÄRSRÅDET NORRA HISINGEN 
VERKSAMHETSÅR 2016 
 
Enligt stadgarna för pensionärsråden inom Göteborgs stad skall verksamheten utvärderas 
årligen. Frågeformulär/enkät med frågor ställda utifrån reglementet delgavs Pensionärsrådet 
Norra Hisingen december månad 2016. Resultatet av undersökningen har sammanställts av 
pensionärsrådets sekreterare och redovisas vid dagens sammanträde.  
Se vidare bilaga Utvärdering Pensionärsrådet Norra Hisingen 2016. 
Svaren från 2011 fram t.o.m. 2016 visar att frågor som speglar hur rådet fungerar som 
remissorgan, hur rådet initierar äldrefrågor i stadsdelsnämndens arbete har svagt positiv 
trend samt att frågor som belyser graden av påverkan på besluten i stadsdelsnämnden har 
svagt negativ trend. Pensionärsrådet noterar samtidigt att måluppfyllelsen gentemot 
reglementet är mycket hög och att det finns utrymme för förbättringar.  
  
Beslut: Anteckna informationen. 
 
 
 
§ 7 
 
SEKTORSCHEFENS INFORMATION 
 
Uppföljning av Kvalitetsrapport 2016 
Sektorschefen informerade vid pensionärsrådets sammanträde 2016-12-15 om 
kvalitetsrapport avseende äldreomsorgen Norra Hisingen 2016. Inga ytterligare 
frågor avseende - den till dagens kallelse bilagda - rapporten ställs vid dagens 
sammanträde. 
Beslut: Anteckna informationen. 
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Uppföljning av ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016?” 
Sektorschefen informerade vid pensionärsrådet sammanträde 2016-12-15 om 
utfallet av Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016?” 
Inga ytterligare frågor avseende - den till dagens kallelse bilagda - rapporten vid 
dagens sammanträde. 
Beslut: Anteckna informationen. 
 
LOV, förfrågningsunderlaget 
Sektorschefen informerar om att - den till dagens kallelse bilagda - Valfrihetssystem enligt 
lagen om valfrihet, LOV, ska införas inom hemtjänsten i Göteborgs Stad, enligt beslut i 
kommunfullmäktige. Det innebär att det blir fri etableringsrätt för företag som uppfyller 
stadens krav. Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till förfrågningsunderlag där 
Göteborgs Stads krav på utförare av hemtjänst framgår. Förfrågningsunderlaget 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 ska ta emot 
ansökningar, teckna kontrakt och ansvara för att följa upp och utvärdera all 
hemtjänstverksamhet. I den andra rollen kommer Göteborgs Stad att vara utförare av 
hemtjänst och ska själv leva upp till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. 
Stadsledningskontoret föreslår att förslaget till förfrågningsunderlag 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. Tjänsteutlåtande avseende 
förfrågningsunderlaget har skickats ut till pensionärsrådet inför pensionärsrådets 
sammanträde 2017-01-26. Synpunkter på förslaget lämnas till Göteborgs stads 
pensionärsråd. 
Beslut: Anteckna informationen. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen 2016 
Sektorschefen informerar om - den till dagens kallelse bilagda - 
patientsäkerhetsberättelsen som beskriver det patientsäkerhetsarbete som har bedrivits 
inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg, 
funktionshinder i SDF Norra Hisingen under år 2016.  
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I samband med redovisningen av patientsäkerhetsberättelsen belyses frågor om klädsel 
och egenansvar och klargörande samtal, bemötande av utåtagerande beteende, 
läkemedelshantering, fallproblematik, nutrition samt vård i livets slutskede.  Även 
frågan om mobila läkarteam för att minska behovet av akutvård på sjukhus samt 
nattöppen vårdcentral diskuteras.  
Sektorschefen återkommer avseende frågan om mobila läkarteam vid senare tillfälle. 
Beslut: Informationen antecknas och sektorschefen återkommer avseende frågan om 
mobila team.  
 
 
 
§ 8 
 
STADSDELSNÄMNDENS INFORMATION 
 
Information från stadsdelnämnden Norra Hisingens sammanträde 2017-01-24. 
Alla nämndmöten är öppna för allmänheten. Kommande möten tisdagar 2017. 
Tid: 17.00 
Plats: (om inget annat anges) Backa Kulturhus, Selma Lagerlöfs Torg 24, Nils Holgersson 
7 februari (Backa Folkets Hus, Granåsgatan 2, Hisings Backa) 
28 mars 
26 april (Obs! Onsdag) 
30 maj 
20 juni 
29 augusti 
26 september 
17 oktober 
24 oktober 
28 november 
12 december 
 
Beslut: Anteckna informationen 
 
 
 
§ 9 
 
INFORMATION FRÅN GÖTEBORGS STADS PENSIONÄRSRÅD 
 
Protokoll från Göteborgs stads pensionärsråd 2016-11-24 delges mötet. 
 
Beslut: Anteckna informationen  
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§ 10 
 
ÖVRIGA RAPPORTER 
 
Inget ärende föreligger 
 
Beslut: Anteckna informationen  
 
 
 
§ 11 
 
ÖVRIGA FRÅGOR  
 
Skyddsrum 
SKPF ställer fråga om skyddsrumslokalisering i stadsdelen. 
 
Kalorier per måltid 
PRO ställer fråga om kalorier per måltid inom äldreomsorgen Norra Hisingen. 
 
Enkelt åtgärdade hinder 
Catharina Perlenius (M) informerar om att Trafiksäkerhetsverkets tillänglighetsprogram 
2014-2018 finns att ladda ner från internet. 
 
Beslut: Upplysningen om Trafiksäkerhetsverkets tillgänglighetsprogram 2014-2018 
antecknas.  I övrigt återkommer sektorschefen med svar vid pensionärsrådets 
sammanträde 2017-03-16. 
 
 
 
§ 12 
 
MÖTET AVSLUTAS 
 
Ordföranden förklarar dagens sammanträde med pensionärsrådet avslutat.  
Vid protokollet:    
 
 
………………………………  
Jan Carlsson sekr. 
Justeras: 
 
 
………………………………. ………………………………….. 
Kerstin Backström, ordf. (PRO)  Bengt-Göran Magnusson, (SPF)   
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