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Centrala Pensionärsrådet

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-05-10
Tid och plats
Kl 9.30-12.00, Träffpunkt Simonsland
Omfattning
§§ 13-29
Närvarande
Lena Palmén, kommunstyrelsen, ordförande
Annette Carlson, kommunstyrelsen
Rune Johansson, PRO
Marja Lindstedt, PRO
Kjell Eliasson, PRO
Bruno Karlsson, SPRF
Margit Thorén, FAS

Ersättare
Karl-Gustav Drotz, Kommunstyrelsen
Bengt-Ivar Skogström, PRO
Sirkka Kähönen, PRO
Lennart Eliasson, PRO
Birgitta Snygg, SPF
Marianne Johansson, SPRF
Mona Carlbom, Svenska kommunalp.
Lotta Löfgren-Hjelm

Övriga
Annica Olausson, Kom gem äldreomsorg, Öster
Ulrika Johansson, SDF Öster § 16
Ingrid Falkholt, SDF Öster § 16
Jan Åke Claesson, Tekniska förv § 19
Virpi Almqvist, SDF Öster § 20
Fredrik Arvevik, SDF Öster § 20 och 27
Ingegerd Eriksson, Stadskansliet

§ 13 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 14 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare utses Lennart Eliasson.

§ 15 Föregående mötesprotokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
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§ 16 Information från biståndshandläggarenheten
Ulrika Johansson och Ingrid Falkholt från den kommungemensamma enheten har en
grundlig genomgång. Informerar om ÄBIC (Äldres behov i centrum). Modellen bygger
på att den enskilde är expert på sina egna behov och ska komma till tals.
Rådet påpekar att detta är viktigt då representanter i rådet får till sig att man ej blir
lyssnad till. För ytterligare information,
http://www.socialstyrelsen.se/aldre/boendeochstod/abic
Anhörigas roll i samband med biståndsbedömning diskuteras också.
Informationsmaterial biläggs protokollet.

§ 17 Remiss; Motion – Handlingsplan mot otrygghet
Pensionärsrådet ställer sig positiva till motionen.

§ 18 Remiss; Motion- Valfrihet inom hemtjänsten
Pensionärsrådet ställer sig positiva till motionen.

§ 19 Information från Tekniska förvaltningen
Rådet upplever att personer får sitt handikapparkeringstillstånd indraget och vill ha
information om regelverket. Tillstånd till handikapparkeringsplats ges på 5 år, därefter
sker en omprövning. Ett tillstånd har blivit indraget i Borås under gällande 5-årsperiod.
Kommunen har ingen egen anvisningsläkare, Länsstyrelsen däremot har detta vid
ärenden som överklagas.
Borås Stads kostnader för handikapparkeringsplatserna är kopplat till uteblivna
parkeringsavgifter, tillståndshandläggningen och driften.
Det upplevs oklart vad som gäller för hjälp med bagage vid färdtjänstresor. Jan-Åke
Claesson redogör för de två olika servicenivåerna som finns, som enskild kan beviljas i
samband med färdtjänsthandläggning;
- allmän service innebär hjälp till och från ytterdörr
- särskild service innebär hjälp till och från innerdörr.
Rådet har frågor om kanalen som ska gå genom centrum. Kanalen finansieras av
kommunen och fastighetsägarna. Kanalen har diskuterats mycket utifrån
tillgänglighetssynpunkt, stråken kommer att bli markerade.

§ 20 Samarbete med VästKom om välfärdsteknologi
Informations och kommunikationsteknik (IKT) inom vård och omsorg är i ständig
utveckling. Det sker en viss samverkan inom VästKom.
Internetuppkoppling efterfrågas på kommunens vård- och omsorgsboenden. Idag har
15% av boendena internetuppkoppling.
Den populär aktiviteten Teknikcafe startar den 26 maj kl 13.30 på Simonsland och fem
torsdagar framåt. Ytterligare informationsmaterial biläggs protokollet.
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§ 21 Information om trygghetsbostäder
Fler trygghetsbostäder finns nu i kommunen. De nya trygghetsbostäderna är;
- 32 lägenheter i kvarteret Spinnaren på Norrby. Lägenheterna tas i bruk 1 juni 2016.
- 7 lägenheter på Dalsjövägen 25 A i Dalsjöfors.
- 12 lägenheter på Alingsåsvägen 4 i Sandared.
- Vård- och omsorgsboendet på Margaretagatan 5 på Norrmalm som innehåller
24 lägenheter kommer succesivt att omdanas till trygghetsbostäder. Inflyttning
planeras från 1 september 2016.

§ 22 Översyn av hemtjänstens kostnader
Hemtjänstens kostnader kommer att ses över. Analysmetoden ”Koll på hemtjänsten”
kommer att tillämpas. Metoden är framtagen av Sveriges Kommuner och landsting
(SKL) i samarbete med ett antal kommuner.

§ 23 Information om trygghetslarm
Rådet önskar information om antalet personer som har larm och hur många som har
avsagt sig larmet pga att en avgift för larm har införts. Information finns i bilagan § 16.

§ 24 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. Rådets
uppfattning är att Centrala pensionärsrådet bör kunna fungera som i dagsläget.
Ingegerd Eriksson ansvarar för att arbetsutskottet får information om den nya Vårdoch äldrenämnden.

§ 25 Kollektivtrafikfrågor
Frågan om delning av linje 8 har varit uppe och diskuterats med Västtrafik ett antal
gånger men fått avslag då det påverkar övriga resandet på linjen negativt.

§ 26 Närvårdssamverkan
SIP - samordnad individuell plan är ett viktigt område som närvårdssamverkan tittar lite
extra på. Sedan 2010 står det i Socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), att för personer som behöver insatser från både socialtjänst och hälso- och
sjukvård ska en individuell plan upprättas.
Planen skall innehålla:
1. Insatser den enskilde behöver.
2. Huvudmännens ansvar.
3. Vilka åtgärder som skall vidtas av någon annan än kommunen och ladstinget.
4. Vem av huvudmännen som har det övergripande ansvar för planen.

§ 27 Information om Träffpunkt Simonsland
Träffpunkten har varit i gång i ett år. Träffpunkten har gett nya förutsättningar för organisationer och är dagligen välbesökt. Det finns en bemannad reception vissa tider. Det
finns tillgängliga parkeringsplatser i anslutning till fastigheten.
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Under året har 60 evenemang anordnats och 3.800 bokningar av husets lokaler har
gjorts. Ytterligare information om träffpunkten biläggs protokollet.

§ 28 Uppföljningsseminarium Ett gott liv var dag
Den 14 juni klockan 08.00-12.00 inbjuds till ett uppföljningsseminarium när det gäller
vård och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag”. Varje organisation har en plats.
Ingegerd Eriksson skickar inbjudan till arbetsutskottet.

§ 29 Övriga frågor
Enhetschefen på Träffpunkt Simonsland, Sofie Nelsén kommer att kalla samtliga
organisationer till ett möte i september 2016 angående en eventuell ”seniormässa”.
En kontaktperson från varje organisation utses. Namn på kontaktpersoner lämnas till
Ingegerd Eriksson.
Höstens möten bokas, 13 september och 6 december.
Vid protokollet
Ingegerd Eriksson

Justeras

Lena Palmén

Lennart Eliasson

