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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesdag 
 2017-05-16 
 
Tid och plats 
Kl 9.30-12.00, Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5 
 
Omfattning 
§§ 15-26 
Närvarande 
Malin Carlsson, Kommunstyrelsen, ordförande 
Annette Carlson, Kommunstyrelsen 
Rune Johansson, PRO 
Marja Lindstedt, PRO 
Kjell Eliasson, PRO 
Lars Lyborg, SPF 
Ritha Mårtensson, SPF 
Bruno Karlson, SKPF 
Jerry Hagberg, SKPF 
Margit Thorén, FAS  
 
Ersättare  
Ida Legnemark, Kommunstyrelsen 
Karl-Gustav Drotz, Kommunstyrelsen 
Bengt-Ivar Skogström, PRO 
Kaarina Larsson, PRO 
Birgitta Snygg, SPF 
Anna-Lisa Nyström, SPF 
Marianne Johansson, SPRF 
Lotta Löfgren Hjelm, FAS 
 
Övriga 
Charlotta Tornvall, Stadsledningskansliet  § 18 
Maria Nilseus, Stadsledningskansliet 
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet 
 

§ 15 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkänns.  
 

§ 16 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare utses Marja Lindstedt. 

 

§ 17 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 18 Kollektivtrafikfrågor 
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Charlotta Tornvall från Stadsledningskansliet informerar om remissen, Stadstrafikens 
bussar genom centrum och storhållplatser. Frågan som ställs är hur stadens trafiklinjer 
(1-8) ska köras genom centrum och den bästa placering av en central knutpunkt. Tre 
alternativ för central knutpunkt presenteras i remissen. All regional trafik utgår idag från 
Resecentrum.  
 
För att kunna ta ställning finns ett antal parametrar att förhålla sig till; 
 
1. Restid med kollektivtrafiken 
2. Avstånd till kollektivtrafik  
3. Anslutning till viktiga målpunkter 
4. Bytesmöjligheter och utveckling av knutpunkter 
5. Konsekvenser för gående, cyklister och biltrafik 
6. Konsekvenser för handel och kunder till centrum 
7. Konsekvenser för boende  
8. Upplevd barriäreffekt av kollektivtrafikstråk 
9. Komfort och säkerhet 
10. Framkomlighet för buss 

 
Vi behöver göra något åt situationen idag. Bussarna 1-8 har ca 9 miljoner resande per år, 
cirka 40% av dessa resor sker med linje 1.  
 
Rådet anser att avståndet till kollektivtrafik är viktigt. Är det långt till hållplats och man 
inte kan åka buss leder det till ökad färdtjänst och i värsta fall att personer får stanna 
hemma. Restiden är inte så viktig, viktigt att vi har möjligheten att resa med 
kollektivtrafiken. Vid mötet diskuteras de förslag på central storhållplats som framgår i 
remissen. En arbetsgrupp bildas vid mötet som skriver ihop ett remissvar. 
 
En annan fråga lyfts i anslutning till kollektivtrafiken, 6:ans buss som inte längre kör till 
Sankt Sigfrids kyrkogård. Charlotta informerar att linje 19 kommer att gå till 
kyrkogården. 

 

§ 19 Remiss; Miljömål  
Rådet besvarar remissen och framför följande synpunkter. Rådet anser att det är för 
många mål. Prioritera några mål. Borås har fått pris två år i rad för sitt strukturerade 
arbete med att hålla Borås rent och snyggt. Ska vi leva ett gott liv ska det ske i en bra 
miljö. Informera om vikten av miljöarbete. Vi måste lära våra barn i ett tidigt skede. Det 
är bra att skolan arbetar aktivt med miljöfrågor, t ex med matsvinn och sopsortering.  
 
Nedskräpning är en viktig del i miljöarbetet, vid våra sopstationer och busshållplatser 
ligger det mycket skräp. Här finns förbättringar att göra. 
 

§20 Remiss; motion våra fyrfota vänner i nöd och lust  
Rådet tillstyrker motionen med följande synpunkter. 
Att ha fyrfota vänner på vård- och omsorgsboende som husdjur kan innebära 
bekymmer. Rådet är mer positiv till vårdhundar då det utgår från det behov som finns 
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hos individ eller boende. Rådet vill också lyfta fram de positiva effekterna med så 
kallade ”demenskatter” vilka används inom äldreomsorgen på flera demensboenden.  
 
Vid mötet kommer frågan upp om djurs inverkan vid äldreboenden. Har det gjorts 
någon utvärdering? Stadsdel Öster har tittat på frågan utifrån att personal har med sig 
sina husdjur.  
 

§ 21 Remiss, motion dags att kulturen flyttar in på 

våra boenden 
Rådet tillstyrker remissen. Minneslådor som kan beställas via Mediapoolen är ett gott 
exempel till demensenheterna. Sista stycket är överflödigt. Kultur så mycket mera än 
konst. 
 

§ 22 Arbetsformer för råden  
Nu startar vi med lokala råd i nämnderna. Viktigt att information och kommunikation 
mellan råden sker på officiella vägar. Alla rådens protokoll läggs på en gemensam 
webbplats. Viktigt att organisationerna lägger ut protokoll på sina egna hemsidor. 
 
Föreslås att ledamöter och ersättare i de lokala råden får kallelse och protokoll. 
Alla protokoll från lokala råd kommer inledningsvis att skickas till ledamöter och 
ersättare i centrala rådet. Central rådet kommer att ha en stående punkt på agendan-
Information från lokala pensionärsråd. 
 

§ 23 Trygghetsbostäder i Sjömarken  
Flera i rådet har hört att det ska byggas trygghetsbostäder och önskar ytterligare 
information. Ida Legnemark informerar att Sandhultsbostäder AB vill bygga 30 
lägenheter i Sjömarken. Om det blir trygghetsbostäder är inte klart. Presidiet i Vård- och 
äldrenämnden har träffat kommunala bostadsbolag för att diskutera ytterligare 
trygghetsbostäder, gärna i anslutning till befintliga mötesplatser. Efter sommaren 
kommer ytterligare fastighetsägare att bjudas in. I Vård o äldrenämnden pågår en 
revidering av regler för trygghetsbostäder, nuvarande regler biläggs protokollet.  
 
Vid mötet framförs att vid avsaknad av mötesplats i anslutning till trygghetsbostäder 
finns det kanske föreningslokaler eller annat som kan fungera bra som 
samlingsutrymme. Det finns intresse från Föreningslivet att samverka. Vi behöver titta 
på helheten.  

 
Pensionärsrådet önskar ha med en representant vid höstens möte med bostadsbolag. 
Rådet framför att kommunen bör ha en informationssida om tillgängliga lägenheter, det 
finns ett stort behov av detta. 

 

§ 24 Närvårdssamverkan  
Margit Thorén informerar från arbetsgruppen. Närvårdssamverkan byter namn, Lokal 
arbetsgrupp äldre är den nya benämningen. 
Nationell Patientöversikt (NPÖ), är ett verktyg där behörig vårdpersonal kan ta del av 
vårdinformation om en patient som registrerats hos olika vårdgivare. Senast den 15 juni 
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ska all legitimerad personal vara registrerade. Alla kan gå in på 1177 och kolla sin egen 
journal, logga in med mobilt bankID.  
 
Västra Götalansregionen ligger högt när det gäller utskrivning av psykofarmaka. Borås 
ligger på plats 249 av 290 kommuner. Vi har också halkat efter när det gäller 
läkemedelsgenomgångar. Regionen kommer att utöka närsjukvårdsteamen.  
 

§ 25 Insändare om äldreomsorg  
Det har varit insändare om att personal slutar och att det är tungt och svårt att arbeta 
inom äldreomsorgen. Ida Legnemark framför att Vård- och äldrenämnden tar detta på 
allvar. Jag är övertygad att personalen är professionell. Vi är bekymrade över att 
personalomsättning är hög. Vi ser över verksamheten för att få ett likvärdigt sätt att 
arbeta över hela staden.  
Ett förändrade arbetssätt ska sjösättas under hösten. Längre arbetspass är en del i detta. 
Cheferna behöver finnas på plats men behöver också stöd. 
 

§ 26 Övriga frågor 
Nästa möte är den 7 september klockan 09.30.  
 
Vid protokollet 
 
 
Ingegerd Eriksson 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Malin Carlsson Marja Lindstedt 
Ordförande Justerare  


