
 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

 
 

PROTOKOLL 
Sida 

1(4) 

Datum 

2021-02-02 
  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Lokalt pensionärsråd 

Vård- och äldrenämnden  

Datum Tisdag den 2 februari 2021 

Tid Klockan 09.30-12.00 (Förmöte 09.00-09.30)  

Plats Teams (Via länk) 

Deltagare Johan Wikander, ordförande  
Hans Gustavsson 
Rose-Marie Liljenby Andersson 
Gunvor Andersson 
Monika Golcher 
Agneta Nero Andersson 
Lena Svensson 
Lotta Lövgren Hjelm 
Maria Hallman 
Maria Jonsson 
Emma Hedenlund 

Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldrenämnden 
PRO 
SPF 
SPF 
FAS 
FAS 
Äldreombudsman 
Förvaltningschef 
Sekreterare 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Johan Wikander förklarar mötet öppnat.  

2. Upprop och val av justerande person  

Maria Jonsson, Vård- och äldreförvaltningen väljs som justerande person. 

Protokollet justeras 5 februari 2021. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan justeringar.  

Frågor som uppkommit under förmötet läggs till under punkt 8. Övriga frågor. 

4. Årsplanering 

Maria J. lyfter att det kan bjudas in gäster till detta forum om man önskar att 

fördjupa sig i något ämne. Förslag som framkommer är Etiska frågor. 

Pensionärsföreningarna önskar ha mer dialog innan pensionärsrådet. Centrala 

pensionärsrådet har arbetsutskottsmöte. 

Beslut: Till nästa möte lyfts Etiska frågor och budget 2022. Maria J. och Malin 

organiserar ett arbetsutskottsmöte 1 vecka innan lokalt pensionärsråd.  
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5. Information från Vård- och äldreförvaltningen  

Information om corona-situationen  

Föredragande: Maria Jonsson, PP-presentation finns med som bilaga. 

Maria J. visar presentation med statistik för inneliggande patienter i Västra 

Götalandsregionen med covid-19, konstaterade fall, vaccinerade och läget på 

VÄF. Brukare med hemtjänst som inte har hemsjukvård kommer få ett brev 

från hemtjänsten som fungerar som en biljett. Även personer i samma hushåll 

kommer få en blankett. På blanketten finns information om hur man går till 

väga för att boka tid för vaccination.  

Frågor från pensionärsrådet: 

Kommer man kunna välja från vilken tillverkare man vill ha vaccin? 

- Maria svarar att den möjligheten inte finns idag men kanske kommer 

det kunna blir så på längre sikt. Hon tar med frågan och lyfter den 

vidare. 

Hur hanteras de som inte har möjlighet att boka tid för vaccinering digitalt? 

- Maria J. svarar att det är regionen som håller i det men att det finns med 

i planeringen. De som inte kan boka digitalt kan ringa till sin 

vårdcentral. 

Hur ställer sig medarbetare till att vaccinera sig? 

- Borås Stad som arbetsgivare uppmanar medarbetare att vaccinera sig. 

Det som framkommit är mestadels positivt, kan se olika ut i grupperna. 

  

6. Mötestider 2021  

Tiderna nedan fastställs för 2021: 

Tid: 

09.00-09.30 För möte (endast föreningarna deltar) 

09.30-12.00 Möte 

Datum:  

2 februari 

1 juni 

6 september 

30 november 

7. Äldreombudet informerar  

Föredragande: Maria Hallman. PP-presentation finns med som bilaga. 

 

Arbetsgrupp med representanter från pensionärsföreningarna, funktionshinder 

och tjänstepersoner från förvaltningarna har skapats. Syftet är att få ut 

förebyggande information. Man har arbetat fram ett förslag om att ha en mässa 

med utställare från flera olika aktörer istället för flera olika event som det är 

idag.  

Frågor från pensionärsrådet: 
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Det skulle behövas en projektledare eller likande för att driva ett så stort event, 

har man funderat kring det? 

- Maria H. svarar att de har tittat på andra kommuner som haft liknande 

event och de har då haft någon som leder arbetet. 

Hur kommer öppettiderna se ut? Är det bara 1 dag blir det svårt att mäkta med. 

- Inga detaljer klara ännu. Maria H. tar med synpunkten. 

 

Maria H. visar presentation med statistik på hur kontakt med Äldreombudet 

tagits och vilka ärenden man haft. Äldreombudets rapport kommer skickas ut 

efter att den varit uppe Kommunstyrelsen i mars. 

 

 

8. Övriga frågor/laget runt 

Budget 

Pensionärsrådet frågar om hur besparingen som delgavs i höstas på 1 % 

hanteras. Johan informerar att man fått 42 miljoner i statliga medel som använts 

för att täcka besparingen. Det har även gjorts och planeras satsningar för de 

statliga pengarna. Pengarna kommer även användas till andra utbildningar inom 

exempelvis demens, basal hygien och psykisk ohälsa men har hittills fått skjutas 

på p.g.a. covid-19. Den statliga satsningen på 42 miljoner är permanent så den 

kommer finnas en längre tid. 

Äldreomsorgslyftet 

Pensionärsrådet frågar om de tilldelade pengarna för satsning på 

Äldreomsorgslyftet har använts eller om de behöver betalas tillbaka. Maria J. 

svarar att man har fått 18 miljoner som man ska använda under 3 år.  

Trygghetsboende 

Uppdatering kring hur läget är nu. Johan informerar om att det idag finns ca. 

220 trygghetslägenheter. Inom 3 år kommer det finnas ytterligare ca. 140 

trygghetsbostäder på olika platser i Borås Stad. 

 

 

 

 

 

Underskrift 

Johan Wikander Maria Jonsson 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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