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Centrala pensionärsrådet 
Datum 2021-12-02 
Tid 9.30-12.00 
Plats Kommunstyrelsens stora sessionssal/Teams 
Deltagare

  

§ 39 Godkännande av dagordning 
Punkt nr 10 Remiss: Motion om etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård 
stryks från dagordningen då ärendet behandlas vid föregående sammanträde. 
Dagordningen godkänns. 

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

§ 41 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

Ylva Lengberg 
Rune Johansson 
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 
 
Kristina Söderlund  
Gull-Britt Byhlin 
Maria Hallman 
Melissa Lennartsson 

Kommunstyrelsen, ordförande 
PRO, vice ordförande 
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 
  
Vård- och äldreförvaltningen 
RPG 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
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§ 42 Förebyggande information 
Arbetsgruppen kring Förebyggande information: Senior- och funktionshinder-
evenemang har under oktober månad genomfört en enkätundersökning i syfte 
att ta reda på vilken typ av evenemang föreningarna är mest intresserade av. 
Enkätsvaren biläggs protokollet.  

Synpunkter från rådet: 

• Idrottsföreningar bör inte inkluderas i enkätundersökningar som denna, 
då frågorna rör seniorer och funktionsnedsatta. 

• Kommunen bör tillsätta en projektledare för seniormässan. 

• En attraktiv mässlokal är viktigt för att väcka företagens intresse.  

• En personlig kontakt bör tas med förvaltningarna för att engagemanget 
ska öka. 

Arbetsgruppen fortsätter att arbeta med frågan kring projektledare och 
fortsätter att driva på projektet.  
 

§ 43 Surfplatteprojektet 
Surfplattor har framgångsrikt delats ut till seniorer över 75 år under hösten. 
Simkort på 20 GB och användarhandbok ingår. Mottagaren erbjuds även 
utbildning kring surfplattan.  

Kommande släpp sker den 1 februari, 1 april och 1 september klockan 8.00. 
Intresseanmälan görs via telefon eller webbformulär på boras.se.  

Rådet betonar att man bör beakta att surfplattorna går till de som inte har 
utrustning eller kunskap sedan tidigare, då syftet är att öka den digitala 
delaktigheten i samhället. Synpunkt framförs om att en surfplatta per hushåll är 
tillräckligt.  

§ 44 Enkät seniorers hälsa 
Borås Stad har skickat ut 6000 enkäter till slumpvis utvalda personer över 65 år 
i syfte att skapa ett bättre underlag för beslut som rör seniorer. Ett 
informationsbrev på svenska, engelska och finska medföljer. Enkäten kan 
besvaras via brev eller digitalt.  

Frågorna i enkäten gäller psykisk/fysisk/social hälsa, insatser, fysisk aktivitet, 
vanor och trygghet.  

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras för rådet framöver. 

§ 45 Ny rutin matdistribution 
Stora Coop har upphandlats som ny matleverantör. Upphandlingen omfattar 
dagligvaror och färdiglagad mat. Kreditprövning krävs inte och det finns 
möjlighet att få pappersfaktura. Vård- och äldrenämnden står för plockavgift 
och leveransavgift. 7 personer arbetar heltid med matdistributionen.  
Specialkost lagas på Klintesväng. 
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§ 46 Revidering av reglementet 
I december kommer en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner påbörja 
arbetet kring enkäten som ska skickas ut till rådens ledamöter. När enkäten tas 
omhand är det lämpligt att även inkludera en representant från rådet i 
arbetsgruppen.  

Synpunkter från rådet: 

• Lokalens storlek ska inte begränsa antalet ledamöter i rådet.  

• Ersättarna bör få samma tillgång till handlingarna som ordinarie 
ledamöter. 

• Pensionärsråd och funktionshinderråd bör skiljas åt hos Fritids- och 
folkhälsonämnden då de berörs av olika frågor.  

§ 47 Äldreombudets webbsida och Facebook-sida 
Äldreombudets sida finns på boras.se under Omsorg & stöd eller via Sök: 
Äldreombud. 

Äldreombudet har även fått Facebook-sida: Äldreombud Borås Stad. 

§ 48 Beredskap vid krissituationer 
Vård- och äldreboendenas rutin vid strömavbrott presenteras, se bilaga.  

Frågor från rådet: 

• Varför nämns bara Vattenfall i rutinen?  
Svar: Det finns flera elleverantörer och boendena har karta över vilka 
som finns i området. 

• Görs det övningar eller kontroller över personalens kunskap kring 
strömavbrott? Frågan tas med till nästa sammanträde. 

• Finns reservplatser på boendena för personer som bor hemma vid 
särskilda händelser?  
Svar: Det finns rutiner kring detta. Vanligtvis kontaktas 
boendesamordnaren som kan se var tillfälliga platser finns. 

• Vad görs vid värmeböljor? 
Svar: Det finns rutiner för hur patienter/brukare behandlas vid 
värmeböljor. Det har även lagts fram en motion kring hanteringen av 
värmeböljor som ännu inte tagits upp för beslut. 

§ 49 Budget 2022 
Statens satsningar på äldreomsorgen gäller fortsatt. Statsbidraget som delades ut 
förra året var generellt formulerat, och omfattade 42,5 miljoner, varav 38,5 
miljoner tilldelades Vård- och äldrenämnden. Resterande medel gick till Sociala 
omsorgsnämnden där det också finns äldre. Vissa satsningar har inte kunnat 
påbörjas eller har försenats på grund av pandemin. Därför är många av de 
insatser som diskuterades förra året fortsatt aktuella.   
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Nytt för i år är att Vård- och äldrenämnden får medel för fast omsorgskontakt i 
hemtjänsten, som ska bidra till förbättrad kontinuitet och kvalitet. De fasta 
omsorgskontakterna kommer att vara undersköterskor.  

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Nu 
pågår ett arbete med att inventera titlar och utbildningsbakgrund hos de 
anställda. Vissa kan behöva valideras eller vidareutbildas. Kommunen har 10 år 
på sig att implementera de nya bestämmelserna. Lagförändringen medför en 
ökning i statsbidraget.  

Synpunkt framförs gällande att större satsningar på språkutbildning bland 
personal behövs. 

§ 50 Högre boendekostnad för äldre 
Sedan frågan om höga boendekostnader för äldre lyftes på sammanträdet i 
september har Lokalförsörjningsförvaltningen inkommit med ett svar kring hur 
hyressättningen fungerar, se bilaga.  

§ 51 Inkomna frågor 
RPG har inför sammanträdet skickat in frågor som presenteras med svar nedan. 

• Kontrollerar hemtjänsten förekomst av brandlarm/brandfiltar? 
Svar: Man kontrollerar inte rutinmässigt förekomst av brandlarm eller 
brandfilt. Äldreombudet kommer att framföra rådets uppmaning om att 
detta bör göras. 

• Vad händer med elsparkcyklarna för att uppnå större säkerhet på gång- 
och cykelbanor? 
Svar: Elsparkcyklar räknas fortsatt som cykel, vilket innebär att samma 
regler gäller för både elsparkcyklar och cykel. Kommen har en bra 
dialog med företagen som hyr ut elsparkcyklar men kan inte införa 
förbud. Kommunen kan heller inte styra över användningen av privata 
elsparkcyklar.  

• Varför separeras inte gång- och cykelbanor i större utsträckning? Hur 
handhas tillsynen av hur fastighetsägarna sköter gång- och cykelbanor? 
Kan fastighetsägare åläggas att betala straffavgift om gång- och 
cykelbanor framför fastigheten inte sköts om? 
Svar: En gäst bjuds in till nästa sammanträde för att besvara dessa 
frågor. 

• Hur går bedömningen av hjälpmedel till? 
Svar: Kristina Söderlund, Vård- och äldreförvaltningen, medverkar. Den 
individuella bedömningen görs av fysioterapeut eller arbetsterapeut och 
består av bedömning av funktionsförmåga och risker. Därefter vidtas 
rehabiliterande och/eller kompensatoriska insatser. 
Förskrivningsprocessen består av följande delar: 

1. Värdering av förväntad effekt 

2. Uppskattning av användningsfrekvens 
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3. Riskanalys 

4. Beskrivning av konsekvens om hjälpmedel inte förskrivs 

Den som förskriver hjälpmedlet ansvarar för att utvärdera insatsen 
enligt tre kriterier: 

1. Om funktion och nytta uppnås 

2. Eventuella risker utifrån hantering  

3. Patientens förmåga att ta kontakt vid förändrat behov  

§ 52 Mötestider 2022 
Förslag skickas ut vid senare tillfälle. 

§ 53 Övriga frågor 
Inga övriga frågor har anmälts.  

 

Underskrift 
Ordförande Protokolljusterare 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Ylva Lengberg Lotta Löfgren-Hjelm 
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