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PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 
2020-01-30 
 
Tid och plats 
Kl. 9.30–10.55, Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5 
 
Omfattning 
§§ 1 -11 
 
Närvarande ledamöter 
Malin Carlsson, Kommunstyrelsen, ordförande 
Niklas Arvidsson, Kommunstyrelsen 
Rune Johansson, PRO, vice ordförande 
Bengt-Ivar Skogström, PRO 
Kaarina Larsson, PRO 
Jerry Hagberg, SKPF 
Lotta Löfgren-Hjelm, FAS  
 
Ersättare  
Johan Wikander, Kommunstyrelsen 
Anna-Clara Stenström, Kommunstyrelsen 
Inga-Lill Johansson, PRO 
Monica Johansson, SPF 
Kerstin Sylvan, SKPF 
Birgit Nilsson, FAS 
 
Övriga 
Madelene Alfinsson, och Lena Dahlberg, Vård- och äldreförvaltningen (§ 4) 
Maria Nilseus, Stadsledningskansliet 
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet    
Liza Lindmark, sekreterare 
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§ 1 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkänns.  
 
§ 2 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare utses Monica Johansson. 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Information från Borås kommuns Parkerings AB saknades från förra 
sammanträdet, skickas med som bilaga till dagens protokoll (bilaga 1). 
 
Trafiksäkerhetsrådet i Borås har representanter från polisen, ambulansen, 
trafikskolor, Nobina, SÄRF, trafiksäkerhetsverkets förarprov samt 
förtroendevalda från Tekniska nämnden och tjänstepersoner från Tekniska 
förvaltningen. Rådet behandlar trafikfrågor av alla slag, men främst 
trafiksäkerhetsåtgärder, förbättringar samt vad som planeras framöver.  
 
§ 4 Digitalisering  
Madelene Alfinsson och Lena Dahlberg från Vård- och äldreförvaltningen 
informerar om Borås Stads arbete med digitalisering och välfärdsteknik. 
Hembesök av seniorhälsokonsulenter, mötesplatser, social gemenskap och 
utlåning av enklare välfärdsteknik mot utvärdering i form av enklare frågor 
är några av de insatser som ska leda till att digitalisera tillsammans (bilaga 2). 
 
Framåt i planeringen finns att ta fram en konsumentpanel, den som är in-
tresserad av att deltaga får gärna anmäla sig.  
Madelene Alfinsson och Lena Dahlberg kommer ut och pratar digitalisering 
i pensionärsföreningar om intresse finns.  
 
Samlad information om bland annat digitalisering för seniorer finns här: 
https://www.boras.se/senior 
 
§ 5 Kollektivtrafik 
Frågor från Arbetsutskottet besvaras. Information om skrivelse som nu är 
skickad till Kommunstyrelsen och Västtrafik men ännu inte besvarad. Ny 
kontaktperson och representant för Borås Stad mot Västtrafik är Monica 
Lindqvist, Stadsledningskansliet, som tar med sig skrivelsen dit när de 
sammanträder nästa gång. Monica tillfrågas även att delta vid nästa  
Pensionärsråd för att redovisa informationen.   
Tillgänglighetsarbete med busshållplatser pågår men det kan upplevas som 
det tar tid. 
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§ 6 Trafikplan 
Borås Trafikplan är ett arbete som leds av Stadsledningskansliet, Strategisk 
samhällsplanering. I Borås Stads översiktsplan som kommunen antog 2018 
föreslås att en trafikplan ska tas fram. Trafikplanens syfte är att konkretisera 
översiktsplanens strategier och att visa vilka åtgärder som behövs inom 
transportinfrastrukturen för respektive färdmedel. 
Trafikplanen kommer enligt plan skickas på remiss under våren 2020 och 
kommer till Pensionärsrådet för yttrande. 
 
§ 7 Taxa för mat (bilaga) 
Informationen läggs till handlingarna.  
Övriga taxor och avgifter som fastställdes av Kommunfullmäktige i  
november 2019 efterfrågas, klicka på denna länk för info om dessa.  
(bilaga 3) 
 
§ 8 Räddningstjänsten informerar 
Ärendet flyttas till nästkommande sammanträde på grund av att Räddnings-
tjänsten inte kunde närvara med så kort varsel. 

 
§ 9 Äldreombudet rapporterar 
Arbetsgruppen ”Förebyggande information” startar den 5/2 och består av 
fem representanter från pensionärsorganisationerna, fem personer från 
funktionshinderföreningarna och fyra kommunala tjänstepersoner från fyra 
olika förvaltningar Stadsledningskansliet (SKA), Vård- och 
äldreförvaltningen (VÄF), Sociala omsorgsförvaltningen (SOF), Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen (FOF). 
 
Äldreombudets rapport om det gångna året handlar bland annat om 
digitaliseringen i Borås stad, djur i vården och aktiviteter för somatiskt 
sjuka, rapporten tas upp i Kommunstyrelsen i den 2 mars. 
 
Tips om kostnadsfri föreläsning som handlar om äldrefrågor, hålls i 
Varberg 26/2, ”Åldrande befolkning – hot eller möjlighet?” - föranmälan 
krävs. 
 

Funktionshinderlots har anställts på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Träffpunkt Simonsland, Ann-Marie Olfwenstam. Information om vikarie-
rande anhörigkonsulent, Monica Florin, arbetar med anhörigstöd med finsk 
inriktning. 
 
§ 10 Nästa möte  

Tider för kommande möten detta år fastställs när ny ordförande utsetts.  
Detta kan ske efter 31/3 då Malin Carlsson, Kommunstyrelsen, lämnar 
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uppdraget. 
 

§ 11 Övriga frågor 
Johan Wikander, Kommunstyrelsen, fick den 5 december en fråga 
angående budgetsatsningar som han besvarar.  
 
Ordförande avslutar dagens sammanträde med att tacka för ett gott 
samarbete och Pensionärsrådet önskar Malin Carlsson lycka till. 
 
Bilagor  
1. Information från Borås kommuns Parkerings AB 
2. När mormor blev digital 
3. Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning gäller från och med 2020 

 
 
 
 
Justeras                Justeras 
 
 
 
Malin Carlsson            Monica Johansson 
Ordförande             Justeringsperson 


