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§ 1  
 

Mötet öppnas 
 
Mötet öppnas och alla hälsas välkomna till mötet som äger rum på Träffpunkt Simonsland 

 
 
§ 2 
  

Introduktion och presentation av deltagarna 
 
Alla deltagare presenterar sig.  
 
  
§ 3   
 

Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkänns och fastställs.  
 
 

 § 4  
  

 Information från Vård- och äldreförvaltningen 
 
Kommunikatör Anette Nordberg informerar pensionärsrådet om vård- och äldreförvaltningens 
ansvarsområden samt om Borås Stads nya hemsida. Borås Stads hemsida har under 2016 fått nytt 
utseende. Grundstrukturen är framtagen av företaget Funka, som arbetar med tillgänglighet på 
webben. Många kommuner använder idag denna struktur.   
 
Enhetschef Petronella Billing informerar pensionärsrådet om myndighetsverksamhetens organi-
sation och hur verksamheten arbetar.  
 
Frågor ställs om biståndsbedömningar och om olika boendeformer för äldre. Trygghetsaspekten 
liksom förfarande vid överklagan diskuteras. Synpunkt om att den sökande ska få byta handläg-
gare per automatik vid överklagan framförs.  
 
Anettes och Petronellas presentationer bifogas dagens protokoll.  
 
Vård och äldreförvaltningen har under 2017 i uppgift att säkerställa information och kommuni-
kation till den enskilde. För detta arbete är synpunkter från pensionärsorganisationerna viktiga. 
För att arbeta med frågan ombeds pensionärsorganisationerna svara på frågorna:  
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1. Saknar du information om någon del av äldreomsorgen i Borås Stad? Om ja, vad är det 
för information du saknar?  

2. Hur vill ni få ut informationen från Borås Stad om äldreomsorgen? (Broschyrer, intern, 
muntlig information, annonser m.m.)  

3. Hur söker du efter informationen om äldreomsorgen i dag?  
 

Pensionärsrådets representanter ges möjlighet att och diskutera frågorna över sommaren. Svar 
mailas till kommunikatör Anette Nordberg  anette.nordberg@boras.se senast den 15 september.  
 
 
§ 5   
 

Inriktningsdokument för äldreomsorgen  
 
Chef för kvalitet- och utvecklingsfunktionen Maria Rangefil informerar pensionärsrådet om på-
gående arbete med att ta fram ett inriktningsdokument för äldreomsorgen i Borås Stad.  
Den av nämnden utsedda arbetsgruppen består av Vård- och äldrenämndens presidium, dvs Ida 
Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), och Bengt Bohlin (S) samt Marie Sandberg (S) och 
Anna-Clara Stenström (M).  
 
Inriktningsdokumentet ska vara långsiktigt och strategiskt. Varje möte, liksom innehållet i doku-
mentet innehåller ett temaområde med medborgarfokus. Inom varje tema arbetas fram ett antal 
mål som nämnden ska arbeta efter inom den period som dokumentet anger. Pensionärsrådet 
kommer att få fortlöpande information.   
 
Presentationen bifogas dagens protokoll.  
Maria Rangefil nås på e-post: maria.rangefil@boras.se 
 
 
§ 6   
 

Internet på äldreboende för en mer innehållsrik vardag  
 
I en motion daterad 2012-09-20 skrev Anna Christensen (M), Patric Cerny (L), Sven-Erik Hå-
kansson (C) och Hans Gustavsson (KD) om trådlöst internet och stationära datorer utan kostnad 
för de boende på äldreboenden  i Borås Stad. Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-28 § 122, 
att överlämna ärendet till Vård- och äldrenämnden och förklarade motionen besvarad. Senast 
andra kvartalet 2017 ska Vård- och äldrenämnden återrapportera till Kommunstyrelsen med en 
uppföljning av ärendet.  
 
Uppföljningen redovisas för pensionärsrådet.  
 
Följande frågor framförs:  
Finns det trådlöst internet och datorer på korttidsboende?  

mailto:anette.nordberg@boras.se
mailto:maria.rangefil@boras.se
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Stämmer det att TV-licens inte tillhandahålls av Borås Stad?  
 
 
§ 7   
 

Information från Vård- och äldreförvaltningen 
 
Verksamhetsutvecklare Christina Winge Appelkvist och förvaltningscontroller Virpi Almqvist 
redoviserar resultatet av undersökningen om Öppna jämförelser 2016 som också delas ut till del-
tagare. Resultatet utgör underlag för att följa upp, analysera, förbättra och utveckla verksamheten, 
men anger inget om kvaliteten i verksamheten.  
 
Alla rapporter och resultat, t.ex brukarundersökningar, öppna jämförelser etc finns på boras.se 
I underlaget finns också frågor som vård- och äldrenförvaltningen inte styr över helt själva, utan 
är beroende av andra aktörer som t.ex. primärvården.  
 
Resultat och vård- och äldreförvaltningens fortsatta arbete finns i bifogad presentation.  
 
Personal inom äldreomsorgen får inte hjälpa till med att besvara enkäter. Frågan ställs om pens-
ionärsföreningarna kan hjälpa till i arbetet med att besvara enkäterna. Intervallerna mellan enkä-
terna diskuterades och pensionärsföreningarna kommer att diskutera frågan vidare.  
 
 
§ 8  
 

Övriga frågor  
 

1. Till justerare väljs Monica Colcher, SKPF 
2. Val av vice ordförande tas upp som en punkt vid nästa sammanträde då denne utses.  
3. Förmöte för pensionärsföreningarna kommer att äga rum. Möteslokalen bokas därför en 

timma före pensionärsrådets sammanträdes starttid.  
4. Frågan om ersättares närvaro lyfts. Äldreombudsman Maria Nilséus tar med sig frågan till 

Centrala pensionärsrådet.  
5. Frågor kan skickas till nämndsekreteraren två veckor i förväg, i syfte att förvaltningen ska 

kunna förbereda svar.  
 
 
§ 9  
 

Nästa möte  
 
Följande möten bokades för hösten 2017:  
Tisdagen den 19 september kl. 9.30 – 12.00, förmöte kl. 9.00. 
Måndagen den 27 november kl. 9.30 . 12.00, förmöte kl. 9.00. 
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Lokal meddelas i kallelsen.   
 
 
§ 10   
 

Mötet avslutas  
 
Mötet avslutas.  
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Karin Redberg 
Vikarierande sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
Ida Legnemark  Monica Colcher   
Ordförande   ledamot SKPF  
     
 


