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Tid: 13:00–15:00 

Plats: KS-salen (Teams) 

Paragrafer: 1 - 11 

Närvarande 

Ledamöter 

Jörgen Knudtzon  (KD), ordförande –  förhinder 

Marie Brynolfsson (V) 

Marina Johansson (S) anmält förhinder 

Britt Olsson    (M) 

Ingrid Bergman  (MP) – anmält förhinder 

Zaidi Folias  SKPF 

Anna-Lena Stjernlöf SKPF 

Olof Jacobsson SKPF 

Gerda Svendsen SKPF  

Sven Carlsson PRO 

Tommy Emanuelsson PRO 

Lena Gustafsson  SPF Seniorerna 

Ewa Erikson                       SPF Seniorerna 

Karl Gunnar Nordanstad RPG – anmält förhinder 

 

Daniel Bernmar (V) ej närvarande 

Siw Wittgren Ahl  (S) 

Monica Påhlsson  (L)  

Ulf Johansson SKPF 

Ingalill Alsterlind SKPF  

Annelie Sjökvist SKPF ej närvarande 

Yvonne Haglund SKPF 

Vakant                       PRO 

Birgitta Ljungström- Bengtsson PRO 

Charlotte Kaurin PRO 

Britt Johansson  SPF Seniorerna ej närvarande 

Madeleine Jacobsson  SPF Seniorerna 

Kerstin Ekberg         RPG 

Adjungerade 

Anneli Ylijärvi Sverigefinska pensionärers Gbgdistr. ej närvarande 

Simo Sinkkonen Finska aftonstjärnan – SEKL 

Elisabet Lann KS  

Katrin Ceesay  ÄVO 
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Justeringsdag: 2022-09-19 
 

Underskrifter 

§ 1 Mötets öppnande 
Vice ordförande Marie Brynolfsson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare 
Till justerare utses Birgitta Ljungström Bengtsson, PRO. 

§ 3 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställs med tillägg av övriga frågor, se § 10. 

§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll skickades ut till alla ledamöter tillsammans med kallelsen. 

Protokollet fastställs och läggs till handlingarna.  

§ 5 Rapporter från KS mfl 
Elisabet Lann får frågan om hon utöver rapportering från senaste sammanträden i 

kommunstyrelsen och i äldre, vård och omsorgsnämnden också kan informerar om ASIH.  

Från kommunstyrelsen berättar Elisabet att Göteborgs Stads trygghetsskapande och  

brottsförebyggande program nu beslutats. Med anknytning till det berättar Elisabet om 

rapporten om tystnadskultur som varit upp i kommunstyrelsen och som nu skickats 

tillbaka som ett nytt uppdrag om en mer grundlig genomlysning. Angående tystnadskultur 

nämns att det kan förekomma i olika skepnader och på olika nivåer i organisationen. 

Utöver det har i kommunstyrelsens också behandlats hur staden bättre kan ta tillvara på 

äldreombudsmannens erfarenheter och kunskap. En förändring kommer bli att 

Sekreterare 

Erica Thulin Manderhjelm 

  

 

Ordförande 

Marie Brynolfsson (V) 

vice ordförande 

Justerande 

Birgitta Ljungström Bengtsson  
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äldreombudsmannen utöver rapport till kommunstyrelsen vartannat år, också kommer 

återkoppla till äldre, vård och omsorgsnämnden två gånger årligen, samt att alla stadens 

nämnder kan kalla till sig äldreombudsmannen vid behov.  

Vidare berättar Elisabet att 40 miljoner kronor tillfördes inför sommaren, med syfte att 

underlätta bemanning under semesterperioden. Belastningen har i år sett till helheten visat 

sig bli mindre tung än befarat, varför inte alla medel behövdes. Elisabet poängterar att 

helhetsbedömningen inte står i strid med att enskilda boenden eller områden har haft en 

mycket tung sommar.  

Ett uppdrag har också lämnats till äldre vård och omsorgsförvaltningen att arbeta vidare 

med bra lösningar för att erbjuda äldreomsorg på finska. Detta behöver ske genom 

förstärkta insatser i information på finska, men också genom att utöka de platser på 

boenden och i hemtjänst som erbjuder finsktalande personal.  

Elisabet nämner också att Göteborgs kommun i sällskap med andra kommuner har 

avstyrkt en remiss om hälso- och sjukvårdsavtal. Kritiken mot det föreslagna avtalet 

handlar bland annat om att ansvarsfördelningen mellan huvudmännen inte är tydlig. I 

anknytning till det nämner Elisabet att ASIH inte längre är en aktiv fråga, utan att 

ansvaret nu ligger helt hos regionen.  

Slutligen berättar Elisabet att en kompetensförsörjningsplan och en lokalförsörjningsplan 

nu antagits av äldre, vård och omsorgsnämnden, vilket ska skapa grund för hållbar och 

strategisk utveckling framåt  

Frågor från och dialog med rådet 

- Vad gäller trygghetsskapande program och tystnadskultur – talades det om ifall 

det finns hot i olika former med i bilden som påverkar? Hur omfattar det problem 

med kriminella nätverk? Kan det vara så att tystnadskultur är mer utbrett i 

invandrartäta områden, där förtroende och tilliten till myndigheter och till 

arbetsgivaren generellt är lägre? 

- Elisabet svarar att hot i olika former förekommer som en del i begreppet. I staden 

kommer denna påverkan framöver kunna mätas genom bland annat frågor ställda 

i medarbetarenkät. Vissa verksamheter och områden är i detta avseende mer 

drabbade än andra. Tystnadskultur kan omfatta många olika skeenden, där 

kriminella nätverk är ett av flera. Det rör också politiker och tjänstemän i deras 

interna organisation, arbetsmiljö och förutsättningar.  

- Angående ansvar mellan kommun och region – för några år sedan var kritiken att 

Gbg stad inte kunde tillhandahålla korttidsplatser och därför blev äldre kvar på 

sjukhus. Hur ser det ut idag? 

- Elisabet svarar att det stämmer att den problematiken fanns förut, vilket staden 

rättade till. En omstrukturering har nyligen gjorts av befintliga korttidsplatser, 

vilket innebar att dubbelrum har avskaffats bland annat. I samband med detta 

uppstod en tillfällig brist, som kunde hanteras genom att det samtidigt fanns ett 

överskott på boendeplatser. Idag ligger staden i fas med tillgången. Det är dock 

fortfarande ett problem att regionen inte kallar till samordnad vårdplanering (SIP) 

inför hemgång.  
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Sammantaget är det viktigt att stadens politiker fortsätter ha dialog med regionens 

politiker för att säkerställa en god kvalitet för omsorgstagare. Vad gäller ASIH 

nämner Elisabet att den konstruktionen kan anses som djupt ojämlik, eftersom 

bara 1 av 10 patienter med behov av palliativ vård i hemmet fick tillgång till 

ASIH, i stor utsträckning patienter med cancer.  

 

Helt kort avslutar Elisabet angående avtalet med Mathem att frågan kommer tas 

upp under hösten, och att information kommer till sekreterare eller till 

arbetsutskottet. På frågan om hur det nya systemet är tänkt att fungera i praktiken 

beskriver Elisabet att den enskilde själv eller med stöd av hemtjänstpersonal gör 

en digital beställning, och att arbetssättet förväntas innebära en förenkling.  

§ 6 Remisser att svara på/val av 
arbetsgrupper 

SOU 2022:41 Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg 
av äldre – för beslut och omedelbar justering 
Förslag på svar har skickats ut till rådets ledamöter i samband med kallelse.  

Beslut i rådet:  

Rådet beslutar att godta förslag till remissvar och beslutar om omedelbar justering. De 

politiska ledamöterna deltar inte i beslutet. 

Återremiss översyn av reglementen för KS råd – för beslut 
och omedelbar justering 
Förslag på svar har skickats ut till rådets ledamöter i samband med kallelse.  

Beslut i rådet:  

Rådet beslutar att godta förslag till remissvar och beslutar om omedelbar justering. De 

politiska ledamöterna deltar inte i beslutet. 

§ 7 Göteborg 400 år 

Information från arbetsgruppen 

Arbetsgruppen informerar om sitt samarbete med Göteborg 400 år, och att 

programmet inför 2023 kommer utgöras av olika månadstema. Programmet är 

idag inte helt fastställt, närmare information kommer längre fram. Tanken är att 

evenemang ska ske runt om i staden med så stor spridning som möjligt och utan 

kostnad. 

Några exempel på lämpliga lokaler nämns i rådet, Bergsjöns nya kulturhus och 

Blå stället i Angered till exempel.  
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Kaffe 14:00 -14:15 

§ 8 Våld i nära relation – ÄVO 

Katrin Ceesay från ÄVO berättar om förvaltningens och 
stadens arbete i frågan 
Se bildspel som Katrin sänder ut efter sammanträdet.  

Dialog i rådet  

- Extra komplicerat när en eller båda i en relation där våld förekommer lever med 

begynnande eller utvecklad demens. 

- Extra komplicerat och utsatt med äldre som också har funktionsnedsättning och 

är beroende av stöd jämlikt LSS. 

- När äldre utsätts för ekonomiskt våld från sina vuxna barn – finns sannolikt ett 

stort mörkertal kring detta. 

- Det finns såvitt Katrin vet inte någon statistik om skillnader mellan nordiskt 

födda och personer som har utomnordisk härkomst vad gäller våld i nära relation 

bland seniorer. 

- De våldtäkter på äldreboenden som rapporterats om i media förskräcker. 

- Erfarenheter om våld i parrelationer där kvinnan är den förövande parten, detta är 

mer vanligt bland äldre än i yngre åldersgrupper. 

- Fråga ställs om kommunen har något samarbete med sjukvården för att stärka 

medvetenheten inom regionens ansvarsområde – det finns behov av att stärka 

samarbete över huvudmannagränser – en viktig fråga att ha med sig.  

- Fråga ställs om biståndsbedömare tar in frågan om våld i nära relation i 

bedömningen om behov av särskilt boende. – Enligt rutin ska personal i 

verkställighet uppmärksamma och förmedla sådant de får veta eller får intryck 

av, handläggare ska omhänderta sådan information, utreda och ta med i 

utredningen. 

- Fråga ställs om jämställdhetsmyndigheten involveras som stöd i detta arbete. 

Sammanfattningsvis konstaterar Katrin att äldre, vård och omsorgsförvaltningen har 

ett stort arbete med att skapa medvetenhet och kännedom i hela förvaltningen om 

dessa frågor.  

§ 9 Temadag boende 

Information från arbetsgruppen och beslut om förslag till 
genomförande 
Preliminärt program och förslag till datum har sänts ut med kallelsen.  

Beslut i rådet: Rådets ledamöter beslutar om upplägg för dagen i enlighet med förslaget 

som skickades ut, och arbetsgruppen återkommer med fastställt datum som sekreterare 

förmedlar till hela rådet.  
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§ 10 Övriga frågor  

Sammanfattning av boendefrågor  
– felaktigt utsänd bilaga, rättats till via mail av sekreteraren 

Rollatorloppet  
Kort diskussion om benämningen och företeelsen, som av vissa uppfattas som positiv, av 

andra som kränkande.  

Elsparkcyklar  
Rådets ledamöter konstaterar efter en kort diskussion att man samlat är missnöjda med 

hur Göteborgs Stad hanterar frågan. Problemen kvarstår, föreslagna och beslutade 

lösningar är inte tillfredsställande och hanteringen drar ut för mycket på tid. 

Seniorers hälsa och alkohol 
En inbjudan skickas ut till rådet. 

Dialog angående arbete med ny biblioteksplan 
Kort dialog, därefter beslutas att förfrågan sänds vidare till arbetsutskottet för hantering.  

Planerat studiebesök Tre Stiftelser 
Underlag sänds till arbetsutskottet för hantering, en grupp om 8 – 10 personer tas emot. 

MR-dagar i november, inbjudan till samarbete från 
äldreombudsmannen 
Översänds till arbetsutskottet för hantering.  

§ 11 Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 


