
Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx

Centrala pensionärsrådet 

PROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-05-05 

Centrala pensionärsrådet 
Datum 2022-05-05 
Tid 9.30-12.00 
Plats Kommunstyrelsens stora sessionssal, Stadshuset / Teams 
Deltagare

§ 15 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 16 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare utses Lotta Löfgren Hjelm. Protokollet lämnas i
Stadshusets reception för justering.

Rune Johansson 
Niklas Arvidsson 
Kaarina Larsson 
Jerry Hagberg 
Birgitta Kristiansson 
Lotta Löfgren-Hjelm 
Birgitta Snygg 
Lars Lyborg 
Ninni Dyberg 
Inga-Lill Johansson 
Kent Gustavsson 
Monica Johansson 
Kerstin Sylvan 
Johan Wikander 

Mikael Barsk, § 18 
Michael Johansson, § 18 
Anna Enochsson, § 19 
Jacob Ingvarsson, § 19 
Cecilia Bothin, § 25 Ulla-
Karin Aldenman, § 25 
Gull-Britt Byhlin 
Maria Hallman 
Melissa Lennartsson 

PRO, vice ordförande 
Kommunstyrelsen 
PRO, ledamot 
SKPF, ledamot 
SKPF, ledamot 
FAS, ledamot 
SPF, ledamot 
SPF, ledamot 
PRO, ersättare 
PRO, ersättare 
SPF, ersättare 
SPF, ersättare 
SKPF, ersättare 
Kommunstyrelsen, ersättare 

Tekniska förvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Valkansliet 
Valkansliet 
Vård- och äldreförvaltningen 
Centrum för kunskap och säkerhet 
RPG 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
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§ 17 Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 18 Cykelbanor
Mikael Barsk och Michael Johansson från Tekniska förvaltningen informerar 
om fastighetsägarnas ansvar för gång- och cykelbanor. Fastighetsägaren är själv 
ansvarig för gångområdet utanför fastigheten. Tekniska förvaltningen har gjort 
ett utskick till fastighetsägarna gällande ansvar för skötsel året runt. Information 
finns även på boras.se. Det åligger dock inte kommunen att informera om detta 
eller säkerställa att det efterföljs.

Häckar får inte växa ut över gångbanan. Förvaltningen har en vägvakt som 
bland annat ser till att detta följs. 

Förvaltningen arbetar just nu med att förtydliga markeringar vid separerade 
gång- och cykelbanor som försvunnit efter vintern.  

Även anpassning av bushållsplatser för längre bussar är ett pågående arbete i 
samråd med Västtrafik. 

Parkering av elsparkcyklar kan inte påverkas av kommunen enligt gällande 
lagstiftning. Kommunen vidarebefordrar dock synpunkter om felparkeringar till 
leverantörerna dagligen.  

§ 19 Information om valet
Anna Enochsson och Jacob Ingvarsson från valkansliet informerar om
valgenomförandet och de tillgänglighetsanpassningar som görs i samband med
valet i år, se bifogad presentation.

Synpunkt framförs om att den information som ges bör anpassas för 
målgruppen.  

§ 20 Redovisning av Hälsoenkäten
Punkten utgår på grund av tidsbrist. Diskussion kring hälsoenkäten flyttas till
höstens sammanträden. Hälsoenkäten kommer att presenteras för alla som vill
delta i staden vid tillfälle.

§ 21 Äldreombudets rapport
Rapporten bifogas protokollet.

§ 22 Representant till revideringen av rådets reglemente
Ett möte bokas tisdagen den 24 maj kl. 10.00-12.00 för att utse en representant.

§ 23 Presentation av enkäten Uppföljning av rådens arbete inför
revidering av rådens reglementen 

Maria Hallman presenterar det preliminära resultatet av enkäten. Åsikterna 
kring rådens måluppfyllelse är blandade. Ett fullständigt resultat kommer att 
presenteras längre fram och råden kommer då att få ta del av statistiken. 
Arbetsgruppen har tillgång till alla svar.  
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Synpunkt framförs om att nomineringsrutiner bör ingå i reglementet. 

§ 24 Förebyggande information
Arbetsgruppen har sammanställt en skrivelse om medel till anställning av
projektledare för arbetet med seniormässan. Skrivelsen har lämnats till Ylva
Lengberg.

§ 25 Brand i hemmet, hälsosamma scheman, fast
omsorgskontakt 

Ulla-Karin Aldenman, Centrum för kunskap och säkerhet, går igenom vad som 
gäller för brandskydd.  

Lagen om skydd om olyckor säger att den enskilde ansvarar för sitt brandskydd. 
Kommunen har inget ansvar för brandskydd hos privatpersoner. Det har 
diskuterats om kommunen kan ta mer ansvar men än så länge finns ingen 
process eller beslut kring detta. Istället arbetar man för att den enskilde ska se 
till att denne har ett gott brandskydd. Om hemtjänsten uppmärksammar att 
brandskydd saknas kan kontakt tas med anhöriga. Hemtjänsten har även i vissa 
fall köpt in brandfiltar. Samtliga anställda går en brandutbildning.  

Länk till MSB:s broschyr om brandskydd: 
https://rib.msb.se/filer/pdf/27596.pdf  

Cecilia Bothin, verksamhetschef för hemtjänst, presenterar rutiner kring 
hälsosamma scheman och fast omsorgskontakt. Det har gjorts en utökning av 
grundbemanningen i hemtjänstgrupperna för att täcka all egen frånvaro. Utöver 
detta finns även en intern bemanningspool och timvikarier att tillgå. En fast 
omsorgskontakt ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet 
individanpassad omsorg och samordning. Presentationen bifogas protokollet.  

§ 26 Övriga frågor
Rådet framför en synpunkt gällande det planerade trygghetsboendet i
Regementsstaden. Detta är inte en bra plats för ett trygghetsboende då det inte
finns närhet till service, affärer m.m.

Den skrivelse som rådet skickade till Västtrafik 2019 har inte besvarats. Maria 
Hallman kommer att skicka skrivelsen direkt till VD:n istället. 

§ 27 Nästa möte
Nästa möte hålls den 6 oktober.

Underskrift 
Vice ordförande Protokolljusterare 
Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Rune Johansson Lotta Löfgren Hjelm 

https://rib.msb.se/filer/pdf/27596.pdf
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