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Art:  Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen 

 

Tid:  Torsdagen den 14 april, kl 09.30 - 12.00 

  (Pensionärsorganisationernas förmöte 08.30 – 09.30) 

   

Plats:  Glöstorpsvägen 26, hemtjänstlokalen i Tuve 

     

Ledamöter:  Kerstin Backström PRO, ordf. 

  Ingalill Alsterlind SKPF, vice ordf. 

 Solvig Sjöholm PRO 

 Liisa Sabell Finska pensionärsföreningen 

 Elna Gummesson SPF  

 Britt-Marie Törngren PRO (ersättare) 

 Inger Emilsson  PRO (ersättare)  

 Ritva Kaihlamäki Finska pensionärsföreningen (ersättare) 

 Anita Dewall SPF (ersättare) 

 Birgitta Jönsson SKPF (ersättare) 

   

Nämndledamöter: Hasse Andréasson  (MP) 

 Catharina Perlenius  (M) 

 

Övriga:  Elinore Lissledal  Tf sektorschef ÄO-HS 

  Jan Carlsson  Sekr. 

 

Inbjudna:  Sandra Hultén Johansson  Områdeschef Myndighetsutövning, Hälso-  

   och sjukvård, Administratörer, Korttid  

   samt Hälsofrämjande och förebyggande § 6 

 

  Håkan Bredinge Samordnare Trygg Norra Hisingen, Polisen 

    § 12 

   

Förhinder:  Torbjörg Mattsson SKPF (ersättare) 

 Mikael Wallgren  (V) 

 Dragana Todorovic  (S) 

 Sara Persson  (M) 

 

 

 

§ 1 

 

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 

 

Ordförande Kerstin Backström hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde 

öppnat. 
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§ 2 

 

NÄRVAROLISTA UPPRÄTTAS 

 

Beslut: Närvarolista upprättas. 

 

 

 

§ 3  

 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

Övriga frågor anmäls: 

- Äldreboendesamordning, hur fungerar den? (SKPF) 

- Kö till boenden (SKPF) 

- Hemsjukvårdens placering (SKPF) 

- Komhem-team (SKPF) 

- Evenemangstips (SKPF) 

 

Beslut: Dagordning fastställs. 

 

 

 

§ 4 

 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 

Beslut: Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

 

 

 

§ 5 

 

JUSTERARE ENLIGT JUSTERINGSORDNING  

 

Beslut: Enligt beslutad justeringsordning uppdras åt Britt-Marie Törngren, PRO, att 

jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 6 

 

NY OMRÅDESCHEF MYNDIGHETSUTÖVNING, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, 

ADMINISTRATÖRER, KORTTID SAMT HÄLSOFRÄMJANDE OCH 

FÖREBYGGANDE 

 

Sandra Hultén Johansson, ny områdeschef Myndighetsutövning, Hälso- och sjukvård,  

Administratörer, Korttid samt Hälsofrämjande och förebyggande Norra Hisingen, presenterar  

sig och de verksamheter hon ansvarar för. Sandra tillträdde tjänsten i början av året och har  

tidigare arbetat som chef inom kommunal och privat sektor.  

 

Beslut: Anteckna informationen. 

 

 

 

§ 7 

 

SEKTORSCHEFENS INFORMATION 

 

Särskilt boenden och finsktalande 

Vid pensionärsrådets sammanträde 2016-03-17 tog Finska pensionärsföreningen upp frågan 

om att inom särskilda boenden på Norra Hisingen skapa en avdelning för finsktalande 

personer, då de avdelningar för finsktalande som staden erbjuder inte räcker till. 

Sektorschefen svarar vid dagens sammanträde att den nuvarande platssituationen inom 

särskilda boenden inte ger förutsättningar för att starta avdelning för finsktalande på 

Norra Hisingen.  

 

Finskt förvaltningsområde 

Sektorschefen informerar om att förvaltningen ökar tydligheten avseende att staden är ett 

finskt förvaltningsområde genom att det skall finnas finskspråkig biståndshandläggare, att 

genomförandeplan skrivs på finska, att kontaktpersonen är finsktalande, att minst en aktivitet 

per år vid särskilt boende är på finska (hemtjänstens omsorgstagare är också välkomna) samt 

att finsk meny finns att tillgå.  

 

Eventuella frågor om Äldreboendeplanen 

Pensionärsrådet Norra Hisingens ställde sig vid sammanträde 2016-03-17 positivt till 

Äldreboendeplanen och samråd i ärendet är genomfört. Pensionärsrådet har vid dagens 

sammanträde inte några kompletterande frågor i ärendet. 

 

It-hjälp för äldre 

Information skickas ut till stadsdelens äldre invånare avseende erbjudande om it-hjälp.  

De äldre erbjuds komma till träffpunkter och dagverksamheter i stadsdelen och där  

få support i it-frågor. Enhetschef får uppdraget att tillsammans med kommunikatör  

ställa samman informationsmaterial för utskick.   
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Hemtjänst under 65 år 

All hemtjänst, även för invånare under 65 år, kommer fr.o.m. 2016-10-01 att ingå i 

äldreomsorgens verksamhet på Norra Hisingen. Reformen är redan införd i övriga stadsdelar 

i Göteborg.  

 

Beslut: Anteckna informationen 

 

 

§ 8 

 

STADSDELSNÄMNDENS INFORMATION 

 

Aktuell information från stadsdelsnämndens sammanträde. 

Beslut: Anteckna informationen 

 

I samband med redovisningen ställer PRO fråga om nedläggning av biblioteket i Kärra.  

Beslut: Hasse Andréasson (MP) och Chatarina Pernelius (M) tar med sig frågan till 

stadsdelsnämnden och återkommer i ärendet. 

 

SKPF ställer fråga om beläggningen på förläggningar och slussar för flyktingar i 

stadsdelen. 

Beslut: Hasse Andréasson (MP) tar med sig frågan och återkommer. 

 

 

§ 9 

 

INFORMATION FRÅN GÖTEBORGS STADS PENSIONÄRSRÅD 

 

Aktuell information från Göteborgs stads pensionärsråd, se vidare kommande protokoll.  

 

Beslut: Anteckna informationen  

 

 

§ 10 

 

ÖVRIGA RAPPORTER 

 

Redovisning av träffpunktsbesök Norra Hisingen 

Representanter för pensionärsrådet rapporterar från sina dialogträffar med äldreråden på  

träffpunkterna i stadsdelen. I Brunnsbo var Kerstin Backström och Britt-Marie Törngren,  

i Tuve Liisa Sabell och Ritva Kaihlamäki och i Kärra Solvig Sjöholm och Inger Emilsson. 

 

Beslut: Anteckna informationen  
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§ 11 

 

ÖVRIGA FRÅGOR  

 

Äldreboendesamordning, hur fungerar den? (SKPF) 

SKPF ställer fråga om hur äldreboendesamordningen fungerar. 

Sektorschefen svarar att det nu är gemensam äldreboendesamordning för både permanent- 

och korttidsplaster i staden. Samordningen administreras av sdf Örgryte-Härlanda. 

 

Kö till boenden (SKPF) 

SKPF ställer fråga om kö till särskilda boenden. 

Sektorschefen svarar att vecka 14 fanns 44 på Norra Hisingen folkbokförda personer 

väntande på plats inom särskilda boenden. Av dessa har 8 personer tackat nej till 

erbjuden plats. 

 

Hemsjukvårdens placering (SKPF) 

SKPF ställer fråga om hemsjukvårdens placering. 

Sektorschefen svarar att hemsjukvården lokalt kommer att koncentreras till Hisings 

Kärra och att man även kommer att ha kvar sina placeringar ute i verksamheterna. 

 

Komhem-team (SKPF) 

SKPF ställer fråga om Komhem-teamet finns kvar? 

Sektorschefen svarar att teamet finns kvar. 

 

Evenemangstips (SKPF) 

 Berätta mera om Turkiet 2016-04-15 14:30 Monsunens träffpunkt i Biskopsgården. 

 Berätta mera Finska krigsbarn berättar 2016-05-12 12.00 Atlasplatsens träffpunkt 

Västra Frölunda. 

 

Beslut: Informationen antecknas. 

 

 

 

§ 12 

 

TRYGG NORRA HISINGEN 

 

Håkan Bredinge, Polisen, hälsas välkommen. Håkan informerar om att ökad trygghet, 

minskad brottslighet och större förtroende hos invånarna är målet för den 

brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan mellan polisen och stadsdelen 

som etablerats. Modellen innebär en fördjupad och mer strukturerad samverkan, som 

utgår från en gemensam lokal lägesbild.  
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Invånarna involveras i högre grad och deras upplevelse av vad som skapar otrygghet är 

en viktig grund för prioriteringar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbetet. Ett gediget synpunktsunderlag från medborgarna avseende trygghetsfrågor 

finns. Dialogen mellan medborgarna, polisen och stadsdelsförvaltningen är central för 

att lyckas med arbetet. Mätningar visar också att Norra Hisingen nu upplevs som näst 

tryggaste stadsdelen i Göteborg.  

 

Det pågår mycket bra arbete för att skapa trygghet i stadsdelen t.ex. nattvandringar, 

garagekontroller, träff med fastighetsägare m.m. Viktigt är även att medborgarna tar del av  

adekvata fakta och inte bara tar intryck från dem som ”gapar högst”.  

 

Till Norra Hisingens tre trygghetsråd eftersöks fler kloka deltagare som kan bidra i  

verksamheten.  

 

Håkan återkommer till pensionärsrådet under hösten 2016 med mer information. 

 

 

 

§ 13 

 

MÖTET AVSLUTAS 

 

Ordföranden förklarar dagens sammanträde med pensionärsrådet avslutat.  

 

Vid protokollet:    

 

 

 

 

………………………………  

Jan Carlsson sekr. 

    

Justeras: 

 

 

 

 

………………………………. ……………………………… 

Kerstin Backström, ordf. (PRO)  Britt-Marie Törngren (PRO)   


