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Centrala Pensionärsrådet

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-02-10
Tid och plats
Kl 9.30-12.00, Stadshuset, Kommunstyrelsens stora sessionssal
Omfattning
§§ 1-12
Närvarande
Lena Palmén, kommunstyrelsen, ordförande
Rune Johansson, PRO
Marja Lindstedt, PRO
Kjell Eliasson, PRO
Lars Lyborg, SPF
Ritha Mårtensson, SPF
Bruno Karlsson, SPRF
Jerry Hagberg, Svenska kommunalp.
Margit Thorén, FAS

Ersättare
Ida Legnemark, Kommunstyrelsen
Karl-Gustav Drots, Kommunstyrelsen
Bengt-Ivar Skogström, PRO
Sirkka Kähönen, PRO
Lennart Eliasson, PRO
Anna-Lisa Nyström, SPF
Marianne Johansson, SPRF
Mona Carlbom, Svenska kommunalp.

Övriga
Jan Olausson, Stadskansliet § 5
Per Pellby, Stadskansliet § 6
Ingegerd Eriksson, Stadskansliet

§ 1 Godkännande av dagordning
Punkt 8 på dagordningen utgår.
Dagordningen godkänns.

§ 2 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare utses Marianne Johansson.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Ytterligare information om kommunens biståndshandläggning önskas.
Beslutas att bjuda in områdeschef Ulrika Johansson till nästa möte.
Protokollet läggs till handlingarna.
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§ 4 Remiss: VA-plan
Rådet avstår från att yttra sig i frågan.

§ 5 Kommunens kostnader för äldreomsorg
Jan Olausson, Stadskansliet informerar om Borås kostnader för äldreomsorgen i
förhållande till vissa övriga kommuner i landet. Informationsmaterialet skickas ut
med protokollet.

§ 6 Information om ny organisation
Per Pellby informerar om det pågående arbetet samt tidsplan inför ny organisation.
Informationsmaterial skickas ut med protokollet

§ 7 Översyn av reglemente för pensionärsråd
Hur ska kommunens pensionärsråd organiseras från 2017? Erforderliga beslut
behöver fattas innan frågan kan tas upp. Frågan kommer att behandlas till hösten.

§ 8 Kollektivtrafikfrågor
Rådet framför att det är av stor vikt att Borås Lokaltrafik får vara kvar, det är viktigt
att det finns en lokal kännedom.

§ 9 Uppföljning ”Ett gott liv var dag”
Vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag” resulterade i två handlingsplaner,
en verkställighetsplan som förvaltningarna ansvarar för och en politisk handlingsplan.
En statusuppdatering av dessa förbättringsförslag har skickats ut med kallelsen. Vid
mötet fokuserades på två av förslagen;
¤ Skapa tillgängliga bostäder för äldreomsorgen och sociala omsorgsnämndens mål
grupper. En representant från Centrala pensionärsrådet ska utses till denna arbetsgrupp. Centrala rådet överlåter till det Lokala pensionärsrådet i Öster att utse representant.
¤ Utveckla informations och kommunikationsteknik (IKT) inom vård och omsorg.
Informationsmaterial biläggs protokollet.

§ 10 Boka färdtjänst via internet
Information om möjligheten att boka färdtjänst via internet. Tjänsten finns på Borås
Stads webbplats/Tekniska kontoret.

§ 11 Närvårdssamverkan
Margit Thorén redovisar från senaste mötet Närvårdssamverkan. Närsjukvårdsteamet
som startats informerade om sin verksamhet. Teamet har förutsättningar för att ha
25 patienter samtidigt. Teamet upplever att de ges förutsättningar att ge insatser av
god kvalitet, det förekommer att patienterna har behov av vård i livets slutskede.
Mobila vårdcentralsteam finns på Heimdal och Allekliniken. Teamen vänder sig till
de äldre som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården.
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Det finns två personer på akutmottagningen som har funktionen omsorgkoordinator.
De arbetar måndag till fredag och försöker samordna besöken för ”mångbesökare”(
de som besökt akuten mer än tre ggr).
Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde
har behov av samordnade insatser från båda huvudmännen. Planen görs för att öka
den enskildes delaktighet samt att skapa en helhetsbild av situationen. Informativ
film på SKL: s hemsida.
Rådet ställer frågan om vad som händer med Viskafors vårdcentral.
Lena Palmén hoppas på en dialog med Västra Götalandsregionen.

§ 12 Övriga frågor
Framförs önskemål om att alla pensionärsföreningar ska vara med i dialogen om en
eventuell seniormässa under 2016. För närvarande är det endast de föreningar som
har lokaler på Träffpunkt Simonsland som är med. Husrådet på Träffpunk
Simonsland uppmanas att bjuda in alla pensionärsföreningarna.
Nästa möte den 10 maj 2016 på Träffpunkt Simonsland.
Vid protokollet
Ingegerd Eriksson

Justeras

Lena Palmén

Marianne Johansson

