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Centrala pensionärsrådet 
Datum 2022-02-03 
Tid 9.30-12.00 
Plats Teams 
Deltagare

  

§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

§ 2 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare utses Inga-Lill Johansson. Protokollet lämnas i 
Stadshusets reception för justering. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

Ylva Lengberg 
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 
Ulla Ellerstrand 
Inger Ekelin 
Johan Wikander 
Hans Gustafsson 
 
Peter Krahl Rydberg, § 4  
Gull-Britt Byhlin 
Maria Hallman 
Melissa Lennartsson 

Kommunstyrelsen, ordförande 
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 
SKPF, ersättare 
FAS, ersättare 
Kommunstyrelsen, ersättare 
Kommunstyrelsen, ersättare 
  
Stadsledningskansliet 
RPG 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
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§ 4 Klimatfrågor 
Peter Krahl Rydberg, energi- och klimatstrateg, berättar om Borås Stads arbete 
kring klimatomställningen. En del i arbetet är att engagera medborgarna och 
föra dialog med olika grupper i samhället, bland annat seniorer, kring 
klimatfrågan. Rådet ombeds lämna sitt perspektiv på omställningen.  

Borås Stad har en koldioxidbudget som anger hur mycket koldioxid staden har 
råd att släppa ut för att möta det globala målet om att hålla uppvärmningen 
under 1,5 grad. För att denna målsättning ska kunna hållas krävs en kraftfull 
och snabb utsläppsminskning. 

Störst andel av stadens utsläpp utgörs idag av offentliga utsläpp. I dessa ingår 
skattefinansierade verksamheter, samt offentliga och privata investeringar. 
Bygginvesteringar är en faktor som orsakar stora utsläpp, vilket innebär att 
utbyggnad av exempelvis tågtrafiken, som på lång sikt skulle vara fördelaktigt ur 
miljösynpunkt, orsakar för stora utsläpp på kort sikt för att kunna anses hållbart 
i dagens kritiska läge.  

Omställningsområden som staden fokuserar på är bland annat vägtrafik, 
konsumtion, energi, byggnation och olika former av anpassningar till det nya 
klimat vi kommer se framöver.  

Rådet lyfter problemområden såsom skolbarn som skjutsas i bil, 
tomgångskörning, trafik i centrum och stadens expansion av bebyggelse. 
Synpunkter framförs även gällande kollektivtrafiken, som hade kunde bli 
billigare och återinföra närbusstrafik. Även täta, snabba turer är viktigt för att 
fler ska välja att resa kollektivt. Idag finns anropsstyrd kollektivtrafik som hade 
kunnat nyttjas av fler, till exempel på landsbygden. Kommunen försöker 
påverka kollektivtrafiken som är regionalt styrd.  

För att kunskap kring klimatfrågan ska spridas är det viktigt att vi pratar med 
varandra om problem och lösningar. Kommunen har klimatrådgivare som kan 
ge råd kring hur man kan minska sina utsläpp. Även Navet kan ta emot 
föreningar och organisationer för att utbilda kring hållbarhet.  

Centrala pensionärsrådet vill fortsättningsvis fungera som remissinstans i 
handläggningen av dessa frågor.  

§ 5 Covidläget 
Maria Hallman presenterar krisledningens lägesrapport för vecka 3-4, se bifogad 
fil.  

Personalförsörjningen är ansträngd i flera verksamheter, bland annat hos Vård- 
och äldreförvaltningen. Få insatser ställs dock in. Smittspridningen är fortsatt 
stor i alla åldersgrupper. Bekräftade fall finns i både hemtjänsten och på vård- 
och omsorgsboenden. 

§ 6 Trygghetsbostäder 
Maria Hallman presenterar villkor för boendeformerna trygghetsbostäder, 
seniorbostäder, vård- och omsorgsboenden och korttidsboenden. På flera 
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platser i kommunen byggs nya trygghetsbostäder. Se bifogad presentation för 
detaljer. 

I dagsläget finns endast en privat aktör för trygghetboenden. Det har inkommit 
förfrågningar från fler privata bolag, men dessa har upplevt att processen har 
varit trög.  

Kön till vård- och omsorgboenden som uppstod under pandemin finns kvar. 
Det är svårt att veta om kön beror på covid-19 eller den förväntade puckeln av 
40-talister. Tjänstepersoner hos Vård- och äldreförvaltningen arbetar med en ny 
behovsprognos som ska vara färdig i maj. Det byggs även ett nytt boende med 
90 platser. Kommande trygghetsboenden kan även minska behovet.  

Man undersöker temporära lösningar, men kraven på att en lokal ska kunna 
nyttjas som vårdplats är mycket höga. 

Rådet framför ett önskemål om att göra studiebesök på boenden.  

§ 7 Förebyggande information 
Arbetsgruppen kommer att träffas snart för att sammanställa en skrivelse till 
politiken.  

§ 8 Revidering av reglementet 
Tjänstepersoner har arbetat med en enkät som ska skickas till råden, både 
ordinarie ledamöter och ersättare. I arbetsgruppen som sedan ska bildas 
kommer tjänstepersoner och en representant från varje råd ingå. 

Rådet önskar att en person från varje förening ska finnas representerad i 
arbetsgruppen. Efter att enkäten har skickats ut kallar Maria samman de 
föreslagna representanterna för att hitta en lösning, då arbetsgruppen inte bör 
vara för stor.  

§ 9 Demensby 

En demensby är ett avgränsat område som byggts för att efterlikna ett vanligt 
samhälle, där personer med demens ska kunna röra sig fritt i en trygg och lugn 
miljö. Det kan till exempel finnas fiktiva affärer där de boende kan handla, och 
alla gångstigar utomhus leder tillbaka in i byggnaden. Det finns ett beslut om att 
undersöka om denna boendeform är möjlig i Borås. 
Lokalförsörjningsförvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjliga platser.  

En nackdel med demensbyn är att man skapar ett fiktivt samhälle som de 
boende inte behöver lämna, vilket skapar en avgränsning mellan dem och 
övriga samhället.  

§ 10 Parkering Träffpunkt Simonsland 
Frågan är avslutad. Träffpunkten äger inte marken och kan därför inte påverka 
parkeringen. 



Borås Stad 
Datum 
2022-02-03 

  
  

Sida 
4(4) 

 

 

§ 11 Samhällsstörningar och extraordinära händelser på vård- 
och omsorgsboenden 

Punkten flyttas till nästa möte. 

§ 12 Äldreombudet informerar  
Socialstyrelsen har skickat ut en enkät till brukare på vård- och omsorgboende 
och inom hemtjänst. Enkäten skickas ut årligen. 

Brottsofferveckan börjar den 22 februari. Brottsofferjouren i Borås kommer 
anordna föreläsningar. Se https://www.brottsoffermyndigheten.se/ och 
https://www.brottsofferjouren.se/ för mer information. 

Vid senaste tillfället delades 100 surfplattor ut. Dessa tog slut på 14 minuter. 
Nästa anmälan öppnar 1 april kl. 8.00, därefter 1 september kl. 8.00.  

En samtalslinje har öppnat på Träffpunkt Simonsland. Via samtalslinjen kan 
man paras ihop med en vän för till exempel samtal eller promenad. 

Ny upphandling för digitala hjälpmedel med leverantören Evron. I 
upphandlingen ingår larmcentral kopplat till trygghetslarm på svenska och 
finska, mobila larm, nyckelfria lås, medicinskåp med mera. Larmen fungerar 
som en GPS och kan även erbjudas pigga seniorer.  

§ 13 Övriga frågor 
Inga övriga frågor har anmälts.  

§ 14 Nästa möte 
Nästa möte hålls den 5 maj. Rådet önskar att mötet hålls på ett boende. 

 

Underskrift 
Ordförande Protokolljusterare 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Ylva Lengberg Inga-Lill Johansson 

 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/
https://www.brottsofferjouren.se/
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