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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesdag 
 2017-03-01 
 
Tid och plats 
Kl 9.30-12.00, Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5 
 
Omfattning 
§§ 50-63 
 
Närvarande 
Malin Carlsson, kommunstyrelsen, ordförande 
Annette Carlson, Kommunstyrelsen 
Rune Johansson, PRO 
Marja Lindstedt, PRO 
Lars Lyborg, SPF 
Ritha Mårtensson, SPF 
Bruno Karlson, SKPF 
Jerry Hagberg, SKPF 
Margit Thorén, FAS  
 
Ersättare  
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  § 53 
Maria Nilseus, Stadsledningskansliet 
Sebastian Andersson, Stadsledningskansliet §55 
Karolina Rosén, Stadsledningskansliet §55 
Eva Andreasson, Stadsledningskansliet §62 
Carin Liesén Lindqvist, Stadsledningskansliet §62 
Anna Snellman, högskolestudent 
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet 
 

§ 50 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkänns.  
 

§ 51 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare utses Ritha Mårtensson 
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§ 52 Föregående mötesprotokoll 

Återrapport angående hyrorna på Simonsland efterfrågas. Frågan överlämnas till det 
lokala pensionärsrådet kopplat till Fritid- och folkhälsonämnden.  
 

§ 53 Kollektivtrafikfrågor 

Charlotta Tornvall, Stadsledningskansliet informerar om flextrafik som startar den 2 
april 2017. På Borås stads hemsida finns information om förändringarna. 
http://www.vasttrafik.se/Global/Dokument/Flextrafik_Bor%C3%A5s_2017.pdf 
Informationsmaterial kommer att skickas till alla som är 75 år eller äldre.  
Borås Stads kostnader för flextrafiken beräknas till 160-200 tkr/år. Gratis resor med 
kollektivtrafiken för gruppen 65 år och äldre kostar 10 miljoner kronor/år.  
Charlotta informerar också om närtrafik, för att klargöra skillnaden kopplat till flextrafik. 
Närtrafik gäller resor utanför staden. Man ringer och beställer en resa och kan åka till 
serviceorterna tex torget i Dalsjöfors.  
 
 

§ 54 Information från äldreombudsmannen  

Maria Nilséus berättar kort om sin tjänst, som from 1 januari  2017 är Äldreombudsman 
i Borås Stad. Det finns många likheter med den tidigare tjänsten Äldreinformatör, där 
följande arbetsuppgifter ingick:  
• Seniorguiden, som är en telefontjänst "en-väg-in", där frågor om äldreomsorgen ställs 
och svar fås direkt eller så lotsas personen vidare till rätt instans.  
• Hembesök görs vid behov 
• Omvärldsbevakning 
• Deltagande i engagemang 
• Tar emot synpunkter 
• Deltagande i arbetet på Träffpunkt Simonsland 
• Gör besök hos föreningar, organisationer och mötesplatser vid förfrågan.  
Äldre ombudsmannen ska årligen lämna en verksamhetsrapport rapport samt 
sammanställa Lex Sarah och Lex Maria ärenden. Äldreombudsmannen kommer att delta 
i pensionärsråden.  
 
Borås stad har en ”Äldreportal” som innehåller information riktad till målgruppen 
65+.Äldreportalen har tagits fram av Fritid- och folkhälsoförvaltningen i samarbete med 
de tidigare stadsdelarna. Det är ett omfattande arbete att hålla denna portal uppdaterad. 
Är portalen känd och vilket behov finns av denna information? Rådet framför att 
information riktad till äldre bör ligga på Vård- och äldreförvaltningens webbsida.  
 
Rådet efterfrågar vad som händer när det gäller dialog om att genomföra en 
seniormässa. Påminnelse skickas till Träffpunkt Simonsland som tidigare lovat ta 
initiativ i denna fråga.   
 
 

§ 55 Samrådsremiss, ny översiktsplan för Borås Stad 

Representanter från samhällsbyggnadsavdelningen på Stadsledningskansliet informerar 
om arbetet och innehållet i Borås stads översiktsplan. Översiktsplanen innehåller 
kommunens politiska vision och strategi för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. 

http://www.vasttrafik.se/Global/Dokument/Flextrafik_Bor%C3%A5s_2017.pdf
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Den pekar ut hur kommunens mark- och vattenområden ska användas samt hur den 
byggda miljön ska bevaras och utvecklas. Under våren kommer mingelkvällar hållas runt 
om i kommunen. Ytterligare information finns på Borås stads webbplats; 
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/ov
ersiktsplanering/oversiktsplan.4.3d0de3801589104d012cba.html 
Organisationerna kommer att lämna ett gemensamt remissvar. 
 

§ 56 Remiss, motion serviceinsatser i privat regi  

Kerstin Hermansson (C)och Maj-Britt Eckerström (C) föreslår i motionen att 
stadsdelsnämnderna, och vid årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras att i första 
hand hänvisa äldre med behov av serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnära 
tjänster samt att ta fram ett lämpligt system för ersättning inom ramen för ett sådant 
system. 
Rådet tillstyrker motionen. 
 

§ 57 Remiss, motion nya boendeformer för äldre  

Kerstin Hermansson (C) föreslår i motionen att Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet 
Vård- och äldrenämnden, uppdras att tillsammans med de kommunala 
bostadsbolagen ta fram ett koncept för bemannade trygghetsboenden, samt något 
nischat inom exempelvis kultur eller natur, i enlighet med motionens intentioner.  
Rådet tillstyrker motionen.  
 
Rådet önskar information om vilken planering som pågår för att öka antalet 
trygghetsbostäder. Frågan överlämnas till det lokala pensionärsrådet kopplat till vård- 
och äldrenämnden. 
 

§ 58 Remiss, motion kostnadsfritt trygghetslarm i 

hemmet  

Sara Degerman Carlsson(KD)och Ingela Hallgren (KD) föreslår i motionen att 
trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt. 
Rådet tillstyrker motionen. 

 

§ 59 Översyn av reglemente för pensionärsråd 

I samband med ny organisation 2017 har det centrala pensionärsrådet diskuterat om 
lokala pensionärsråd för Vård- och äldrenämnden och Fritid- och folkhälsonämnden, då 
båda dessa nämnder ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig till äldre personer. 
Båda nämndernas presidier ställer sig positiva till lokala pensionärsråd. 
 
Lokalt pensionärsråd Vård – och äldrenämnden 
Rådet har elva ledamöter. Vård- och äldrenämnden utser tre ledamöter och varje 
pensionärsorganisationerna utser två ledamöter och två ersättare. Ersättare medverkar 
vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande.  
 
Lokalt pensionärsråd/funktionshinderråd Fritid- och folkhälsonämnden 

http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplan.4.3d0de3801589104d012cba.html
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplan.4.3d0de3801589104d012cba.html
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Rådet har elva ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter. Varje 
pensionärsorganisation utser en ledamot och en ersättare. Funktionshinder-
organisationerna utser fyra ledamöter och fyra ersättare. 
Ersättare medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande.   
Nämnden utser ordförande bland sina ledamöter i råden. Organisationernas represen-
tanter utser vice ordförande bland sina ledamöter.  
 
Centrala pensionärsrådet 
För det centrala pensionärsrådet som är knutet till Kommunstyrelsen innebär den nya 
organisationen ingen förändring under pågående mandatperiod. 
 
Förslag till revidering av reglemente för pensionärsråd biläggs protokollet. Ärendet 
behandlas av kommunfullmäktige den 27 april 2017.  

 

§ 60 Utredningsuppdraget, bostäder för äldre 

Arbetet har resulterat i en delrapport som Stadsdelsnämnd Öster har behandlat på 
decembermötet 2016. Delrapporten biläggs protokollet. 
 

§ 61 Närvårdssamverkan 

Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen innebär att patienterna själva kan välja någon 
av de rehabenheter som blivit godkända i vårdvalet. Rehabenheterna ska erbjuda 
arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik.  
 
Vid nästa dialogmöte den 21 mars kommer SIP-samordnad individuell plan att tas upp. 
Hur fungerar samverkan efter utskrivning från slutenvård? Margit Thorén, 
margit.thoren@telia.com som är rådets representant i närvårdssamverkan önskar till 
detta möte få information i frågan från rådets medlemmar. 

 

§ 62 Jämförelsetjänsten 

Eva Andreasson och Carin Liesén Lindqvist från Stadsledningskansliet medverkar. I 
likhet med vård- och omsorgsboende diskuteras nu att koppla jämförelsetjänsten även 
till hemtjänsten. Syftet med jämförelsetjänsten är att få en första övergripande 
information om de olika hemtjänstgrupperna, jämförelse av gruppernas område, 
inriktning mm och av brukarnas uppfattning om kvaliteten på den hjälp och service de 
får. Jämförelsetjänsten, hämtar resultat från äldreguiden. 
Vid mötet diskuteras vad som är det viktigt att veta när jag ska välja hemtjänst? 
Rådet för fram att det är viktigt att man vet vem som är kontaktperson och hur många 
vårdplaneringar/genomförandeplaner som genomförs tillsammans med den äldre.   
 

§ 63 Övriga frågor 

Nästa möte är den 16 maj 2017 klockan 09.30.  
Höstens möten är den 7 september och den 7 december 2017. 
 
 
 
 

mailto:margit.thoren@telia.com
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Vid protokollet 
 
 
Ingegerd Eriksson 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Malin Carlsson Ritha Mårtensson 
Ordförande Justerare  


