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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesdag 
 2016-12-06 
 
Tid och plats 
Kl 9.30-12.00, Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5 
 
Omfattning 
§§ 41-49 
 
Närvarande 
Malin Carlsson, kommunstyrelsen, ordförande 
Rune Johansson, PRO 
Marja Lindstedt, PRO 
Kjell Eliasson, PRO 
Lars Lyborg, SPF 
Ritha Mårtensson, SPF 
Jerry Hagberg, SKPF 
Margit Thorén, FAS  
 
Ersättare  
Ida Legnemark, Kommunstyrelsen 
Karl-Gustav Drotz, Kommunstyrelsen 
Bengt-Ivar Skogström, PRO 
Sirkka Kähönen, PRO 
Birgitta Snygg, PRO 
Marianne Johansson, SPRF 
Mona Carlbom, SKPF 
Lotta Löfgren Hjelm, FAS 
 
Övriga 
Maria Rangefil, Stadsdelsförvaltningen Öster § 45 
Charlotta Tornvall, Stadskansliet § 47 
Christer Norberg, Tekniska förvaltningen § 47 
Virpi Almqvist, Kom gem äldreomsorg, Öster § 48 
Ingegerd Eriksson, Stadskansliet 
 

§ 41 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkänns.  
 

§ 42 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare utses Jerry Hagberg. 
 

§ 43 Föregående mötesprotokoll 

Ida Legnemark återrapporterar när det gäller hyrorna på Simonsland. Varje förening ska 
lämna ett underlag till Fritid- och folkhälsoförvaltningen på lokaler som man idag har 
innan ställningstagande tas just för Simonsland. Pensionärsorganisationerna framför att 
ett ställningstagande behöver tas för just Simonsland. För lokaler utanför Simonsland 
fungerar det väl, här behövs ingen förändring. Ida Legnemark tar med synpunkterna. 
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I föregående mötes protokoll saknas att utöver Rune Johansson utsågs även Lars 
Lyborg att representera centrala pensionärsrådet i arbetsgruppen ”Bostäder för äldre- 
och funktionsverksamhetens målgrupper.  
 
Jerry Hagberg informerar att från årsskiftet kommer ledamöter från SPRF och SKPF att 
var de samma men alla tillhör SKPF.  
 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 

§ 44 Information om budget 2017 

Malin Carlsson informerar om vissa delar i budget 2017. Äldreomsorgen ges ett tillskott 
som uppgår till 20 miljoner kronor. Detta ska användas för kvalitetsutveckling och 
förbättringar av arbetsmiljön i syfte att kunna behålla och nyrekrytera personal. 
 
Det behövs fler tillgängliga bostäder för äldre. Under året kommer Vård- och 
äldrenämnden ha stort fokus på tillgängliga bostäder. Regelverket för trygghetsbostäder 
kommer att ses över och dialog ska föras med såväl allmännyttiga som privata aktörer 
för att uppmuntra byggande av trygghetsbostäder i hela kommunen. Ett särskilt 
Trygghetsboende Plus med fler trygghetsskapande insatser ska utredas. Under året ska 
riktlinjer och antal platser för både korttids- och vård- och omsorgsboende ses över. En 
förstudie för byggnation av nytt/nya vård- och omsorgsboenden ska genomföras. 
 
Träffpunkt Simonsland har snabbt blivit en framgångsrik mötesplats. Under 2017 
utökas lokalerna för att verksamheten ska kunna utvecklas ytterligare tillsammans med 
föreningslivet. Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utveckla de lokala 
träffpunkterna för äldre. Det finns ett behov av funktionerna hörselinstruktör och 
föreningskoordinator. Behovet kommer att utredas under 2017. 
 
Yngre med demens är en växande grupp, och för att möta den enskildes behov ska 
Sociala omsorgsnämnden under 2017 starta en daglig verksamhet för den målgruppen. 
 
Värdighetsfrågor och kontinuitet i hemtjänsten är andra områden som Vård- och 
äldrenämnden kommer att ha fokus på under 2017. 
 

§ 45 Information om Vård och äldrenämndens 

organisation 

Maria Ragnefil informerar om Vård och äldrenämndens organisation. 
Vård- och äldrenämndens prioriterade områden: 
 

• Kvalitetssäkrad myndighetsprocess 
• Kvalitetssäkrad verkställighetsprocess 
• Resursfördelningsmodell 
• Närvårdssamverkan 
• Bostäder för äldre 

 
Informationsmaterial biläggs protokollet. 
 

§ 46 Översyn av reglemente för pensionärsråd 
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Centrala pensionärsrådets organisation kommer inte att förändras under nuvarande 
mansdatperiod. 
 
Arbetsgruppen som är utsedd att revidera reglementet utökas med en representant 
ytterligare från varje pensionärsorganisation. Nästa möte för gruppen är den 14 
december 2016.  
 
Ett tjänstemannaförslag till reviderat reglemente för pensionärsråd har tagits fram. 
Arbetsgruppen kommer vid nästa pensionärsråd presentera ett förslag.   
 

§ 47 Kollektivtrafikfrågor 

Charlotta Tornvall informerar om förändringar när det gäller kollektivtrafiken. Nobina 
kommer från april 2017 att ansvara för kollektivtrafiken i Borås. Vi vet idag en del 
förändringar som kommer att genomföras, linjerna 10-16 kommer att läggas ned med 
anledning av få resande. För att kompensera servicelinjerna 10-16 kommer flextrafik 
köra inom bestämda tidsintervall på en timme och sker varannan timme mellan kl 9-22. 
Flextrafiken går alla dagar i veckan. Flextrafik är kollektivtrafik för alla som fyllt 75 år 
eller har tillstånd att resa med färdtjänst. Taxi hämtar ute på gatan och man kan åka 
mellan två adresser inne i Borås tätort. I Borås reser färdtjänstberättigade gratis, övriga 
betalar en egenavgift på 42 kr (2017). Flextrafik har Västtrafik redan idag i andra 
kommuner, resandet kommer att utvärderas efter ett år. 
 
Kollektivtrafiken är en viktig fråga och oroar många, rådet framför att informationen 
från Västtrafik kan förbättras och önskar att Charlotta tar med detta till de träffar Borås 
Stad har med Västtrafik. 
 
Christer Norberg från Tekniska förvaltningen informerar om översynen av färdtjänsten. 
Tekniska nämnden har i budget 2016 fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att se över 
kostnadsbilden för färdtjänsten i Borås Stad. Uppdraget är att analysera orsaken till 
kostnadsökningen och föreslå möjliga åtgärder. Utifrån uppdraget har Tekniska 
förvaltningen gjort förändringar av administrativ karaktär samt föreslår åtgärder som 
syftar till att framöver minska verksamhetens kostnader. I det utskickade underlaget till 
mötet framgår klart vilka områden där åtgärder föreslås. Malin Carlsson informerar att 
Kommunstyrelsen inte tagit ställning till Tekniska nämndens underlag ännu. 
Ambitionen är att inte göra några inskränkningar i nuvarande regelverk.  
 
Kjells Eliasson har på uppdrag av husmötet på träffpunkt Simonsland skickat en 
skrivelse till centrala pensionärsrådet angående svårigheter att ta sig till och från 
träffpunkten. Bussen stannar ute på Skaraborgsvägen, och promenaden till träffpunkten 
kan vara svår för många. I skrivelsen föreslås en servicelinje förbi Simonsland. Detta 
kommer i dagsläget inte att kunna bli aktuellt. Kan gångstråket göras mer tillgängligt och 
finns möjlighet för uppvärmda trottoarer till träffpunkten? Kjell Eliasson föreslår att 
skrivelsen skickas vidare till ansvariga i Borås Stad. 
 

§ 48 Redovisning av kvalitetsundersökningar 

Virpi Almqvist informerar om aktuella kvalitetsundersökningar inom äldreomsorgen. 
Resultaten av alla undersökningar finns på webbplatsen. Här redovisas resultaten utifrån 
hela staden perspektivet. Verksamheten tycker det är viktigt att det inte ska vara 
personal som besvarar enkäten, varför Virpi uppmanar organisationerna att stödja sina 
medlemmar när det gäller att besvara brukarenkäten som Socialstyrelsen skickar ut. 
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Svarsfrekvensen kan förbättras. Äldreomsorgen analyserar svaren och belyser både 
starka sidor och förbättringsområden i en informationsfolder. 
 
Kontinuitet i hemtjänsten mäts två ggr/år. Resultatet ska analyseras av respektive 
stadsdel och kommenteras i årsredovisningen. Antal olika omvårdnadspersonal som 
besöker en hemtjänsttagare med två eller fler hemtjänstinsatser varje dag under en 14-
dagars period har utgjort underlag för mätningen. Det är ett brett spann mellan 
hemtjänstgruppernas resultat, från 7-32 olika omvårdnadspersonal. Medelvärdet är 15,3. 
 

§ 49 Övriga frågor 

Aktuellt inom närvårdssamverkan är att arbetet med Samordnad individuell plan, SIP 
ska likställas i hela staden.  
 
Det är oklart vad som fortsättningsvis gäller för de ledamöter som är valda i 
stadsdelarnas lokala pensionärsråd. Malin Carlsson informerar att när 
stadsdelsnämnderna upphör vid årsskiftet upphör också uppdraget i de lokala 
pensionärsråden. 
 
Vårens möten för centrala pensionärsrådet är bokade till den 1 mars och 16 maj.  
 
Ordförande Malin Carlsson avslutar mötet med att önska alla en God Jul och ett Gott 
Nytt År. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ingegerd Eriksson 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Malin Carlsson Jerry Hagberg 
Ordförande Justerare  


