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Centrala pensionärsrådet 
Datum 2021-09-02 
Tid 9.30-11.25 
Plats Teams 
Deltagare

  

§ 27 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

§ 28 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare utses Birgitta Kristiansson. Protokollet lämnas i 
Stadshusets reception för justering. 

§ 29 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

Ylva Lengberg 
Lars Lyborg 
Niklas Arvidsson 
Jerry Hagberg 
Birgitta Kristiansson 
Lotta Löfgren-Hjelm 
Inger Ekelin 
Birgitta Snygg 
Ninni Dyberg 
Inga-Lill Johansson 
Monica Johansson 
Kerstin Sylvan 
 
Johanna Sundström 
Kai Hermansson 
Jonas Ringström 
Gull-Britt Byhlin 
Ingegerd Eriksson 
Maria Hallman 
Melissa Lennartsson 

Kommunstyrelsen, ordförande 
SPF, tf vice ordförande 
Kommunstyrelsen 
SKPF, ledamot 
SKPF, ledamot 
FAS, ledamot 
FAS, ersättare 
SPF, ledamot 
PRO, ersättare 
PRO, ersättare 
SPF, ersättare 
SKPF, ersättare 
 
Frivilligcentralen 
Tekniska förvaltningen 
Stadsledningskansliet 
RPG 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
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§ 30 Frivilligcentralen 
Johanna Sundström, frivilligsamordnare, informerar om frivilligcentralen. 

Att vara frivillig vid frivilligcentralen innebär utför insatser utifrån egen förmåga 
utan ersättning. Insatserna kan bland annat bestå av att medverka vid 
aktiviteter, läxhjälp eller hjälp med mathandling. Under pandemin var intresset 
för frivilliginsatser särskilt stort. Frivilligcentralen tar tacksamt emot förslag på 
nya aktiviteter.  

Synpunkt framförs gällande att frivilligcentralens aktiviteter kan utgöra 
konkurrens mot pensionärsföreningarnas aktiviteter. Johanna Sundström 
understryker att kommunen har för avsikt att vara ett komplement, inte en 
konkurrent.  

Intresseanmälan till frivilligcentralen: 
https://www.boras.se/upplevaochgora/motesplatserochtraffpunkter/traffpunk
tsimonsland/frivilligcentralen/intresseanmalanfrivilligaktivitet.4.73d94cde17b6f
33f85285c71.html   

§ 31 Trafiksäkerhetsrådet 
Kai Hermansson, trafiksäkerhetssamordnare, informerar om 
trafiksäkerhetsrådet. Rådet har funnits sedan 1970-talet, men har under åren 
genomgått en del förändringar. Idag består rådet av förtroendevalda, polis, 
räddningstjänst, Västtrafik, Trafikverket, trafikskolorna, Borås Energi och Miljö 
samt Tekniska förvaltningen. Tidigare medverkade även representanter från 
pensionärsföreningarna.  

Rådet sammanträder cirka två gånger per år, men har haft ett uppehåll under 
senaste året med anledning av pandemin. Trafiksäkerhetsrådet diskuterar bland 
annat trafiksäkerhetshöjande åtgärder och insatser vid olycksdrabbade platser.  

Kai Hermansson har möjlighet att besöka föreningarna om intresse finns.  

Frågor ställs om de problem som felparkerade elsparkcyklar kan utgöra för 
bland annat äldre och synskadade. Trafikrådet har inte haft möjlighet att lyfta 
detta ännu, men Tekniska förvaltningen arbetar aktivt kring frågan och 
samverkar med elsparkcykelföretagen. Det finns dock inget regelsystem som 
omfattar elsparkcyklar. I dagsläget kategoriseras elsparkcykel som vanlig cykel. 
Kommunen inväntar direktiv från Transportstyrelsen och polisen innan 
ytterligare åtgärder kan vidtas.  

§ 32 Effekter av statsbidragen 
Jonas Ringström, Stadsledningskansliet, informerar om hur statsbidragen som 
utdelades till Vård- och äldreförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen 
har nyttjats.  

Vård- och äldreförvaltningen ökar bemanningen i hemtjänst och på boenden. 
Bidragen har även använts till kompetensutveckling bland personal och till att 
förbättra introduktionen för semestervikarier. En projektledare har anställts i 
syfte att se över hemtjänstorganisationen. Man har även satsat på anhörigstöd 

https://www.boras.se/upplevaochgora/motesplatserochtraffpunkter/traffpunktsimonsland/frivilligcentralen/intresseanmalanfrivilligaktivitet.4.73d94cde17b6f33f85285c71.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/motesplatserochtraffpunkter/traffpunktsimonsland/frivilligcentralen/intresseanmalanfrivilligaktivitet.4.73d94cde17b6f33f85285c71.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/motesplatserochtraffpunkter/traffpunktsimonsland/frivilligcentralen/intresseanmalanfrivilligaktivitet.4.73d94cde17b6f33f85285c71.html
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och miljön på Borås Stads vård- och omsorgsboende. Bidraget ska dessutom 
täcka för vissa av de merkostnader som pandemin medfört.   

Synpunkt framförs om att frågan om statsbidrag tillhör Vård- och 
äldrenämndens pensionärsråd. Det är tillräckligt att information återrapporteras 
till Centrala pensionärsrådet vid behov.   

§ 33 Revidering av reglementet
I samband med att nuvarande reglemente antogs fick man även i uppdrag att
följa upp och utvärdera reglementet. Ingegerd Eriksson har haft en dialog med
rådsföreträdarna. Förslag läggs fram om att inledningsvis samla in underlag
genom en enkätundersökning som skickas till alla deltagare i samtliga råd. I
nästa steg bildas en arbetsgrupp som utgår från underlaget från
enkätundersökningen. Centrala pensionärsrådet ställer sig bakom förslaget.

§ 34 Remiss: Motion om etablering av hospice/separat vårdenhet
för palliativ vård 

Centrala pensionärsrådet avstår från att tillstyrka eller avstyrka motionen, men 
skickar med tillägget att det är viktigt att personal (i synnerhet sjuksköterskor) 
finns tillgängliga dygnet runt i denna verksamhet.  

§ 35 Äldreombudet informerar
Under hela oktober pågår äldremånaden. Äldreombudet får snart en egen 
Facebook-sida.  

Brand i hemmet/eget boende 
Lagen säger att den boende själv ska agera och sätta sig i säkerhet vid brand. 
Hemtjänsten har ingen skyldighet att säkerställa gott brandskydd. I Borås Stad 
ingår en obligatorisk brandskyddsutbildning i hemtjänstens 
introduktionsprogram. Enhetschefen gör alltid hembesök hos nyinskrivna och 
skaffar sig en bild av miljön, samt gör en riskbedömning där bland annat 
rökning i hemmet ingår. Om sängrökning förekommer uppmanas inköp av 
flamsäkra sängkläder och närstående kontaktas. Det finns även möjlighet att 
installera spisvakt. Hemtjänsten kan ordna med inköp. Åtgärder kan dock inte 
vidtas utan samtycke från hemtjänsttagaren. Seniorhälsokonsultenterna kan 
tänka sig att ta med information om brand i sitt material fortsättningsvis. 

Maria undersöker om hemtjänsten kontrollerar förekomst av 
brandlarm/brandfiltar. 

Tekniska hjälpmedel 
Vård- och äldreförvaltningens upphandling om tekniska hjälpmedel har 
överklagats och ligger just nu hos Kammarrätten. På grund av sekretess kan de 
inte berätta vilken typ av teknik som upphandlas.  

De 225 läsplattor som erbjudits äldre tog slut på mindre än två timmar. Nästa 
tillfälle för intresseanmälan är 1 februari 2022. Intresseanmälan görs via telefon 
eller webb.  
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Förslag om att inrätta telefonkö vid intresseanmälan framförs. Maria tar med sig 
förslaget. 

Vid GPS-larm krävs samtycke, vilket kan vara svårt att få av t.ex. en person 
med demens. Erfarenheten från kommuner som använder GPS-larm är att 
välmåendet ökar. Borås Stad har just nu tre GPS-larm på test på vård- och 
omsorgsboende, men behöver jobba vidare med frågan. 

Reglerna kring hemlarm är generösa. Maria kommer att efterfråga statistik hos 
biståndshandläggarna.  

Vårdhygien 
Under våren har Miljöinspektionen gjort tillsyn på vård- och omsorgsboenden. 
Synpunkterna var blandade. Just nu arbetar man med förslag på gemensamma 
rutiner kring städning. Tidigare har varje boende skött städning själva på olika 
sätt. Rutinerna gäller gemensamhetsutrymmen.  

Aktuellt coronaläge 
Det är inte tillåtet att fråga personal om de är vaccinerade eftersom vaccination 
är frivilligt. Det är heller inte möjligt att omplacera eller avskeda personal som 
inte är vaccinerad. Enhetscheferna uppmanar dock till vaccination. Vaccination 
får även ske på arbetstid.  

Vårdtagare kan inte kräva att endast få träffa vaccinerad personal. 

Det finns i dagsläget ingen smittspridning på boendena.   

Igår öppnade Vård- och äldreförvaltningens mötesplatser och restauranger. 
Besök på boenden behöver inte längre föranmälas. Träffpunkt Simonsland 
öppnar måndag-fredag från 6/9. De planerar att även öppna lördagar, men inte 
just nu.  

§ 36 Högre boendekostnad för äldre
Hyresgästförening har gjort en nationell översyn av kostnader på boenden. 
Borås Stad fanns inte med bland de 25 kommuner som hade högst kostnad. 
Hyrorna förhandlas på vanligt sätt av Lokalförsörjningsnämnden och 
hyresnämnden. Samma villkor gäller för AB Bostäder.

Synpunkt framförs om att det bör framgå hur mycket av hyran som avser egna 
utrymmen och hur mycket som avser gemensamhetsytor. Frågan tas med till 
nästa möte. 

§ 37 Övriga frågor
Inga övriga frågor har anmälts.

§ 38 Nästa möte
Nästa möte hålls den 2 december. Mötet sker fysiskt med möjlighet till digitalt
deltagande.
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Underskrift 
Ordförande Protokolljusterare 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Ylva Lengberg Birgitta Kristiansson 
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