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Datum 2022-12-01 
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Plats Kommunstyrelsens stora sessionssal, Stadshuset/Teams 

Deltagare 

 

  

 
 

§ 42 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 43 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare utses Kerstin Sylvan. Protokollet lämnas i Stadshusets 
reception för justering. 

§ 44 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

Ylva Lengberg 
Rune Johansson 
Niklas Arvidsson 
Kaarina Larsson 
Birgitta Kristiansson 
Lotta Löfgren-Hjelm 
Birgitta Snygg 
Lars Lyborg 
Ninni Dyberg 
Kent Gustavsson 
Kerstin Sylvan 
Inger Ekelin 
 
Jonas Ringström, § 45 
Gull-Britt Byhlin 
Helena Ishizaki 
Maria Hallman 
Agneta Simring Larsson 

Kommunstyrelsen, ordförande 
PRO, vice ordförande 
Kommunstyrelsen 
PRO, ledamot 
SKPF, ledamot 
FAS, ledamot 
SPF, ledamot 
SPF, ledamot 
PRO, ersättare 
SPF, ersättare 
SKPF, ersättare 
FAS, ersättare 
 
Stadsledningskansliet 
RPG 
Politisk sekreterare 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 



Borås Stad 
Datum 

2022-12-01 
  

  
Sida 

2(4) 
 

 

Rådet framför att det fortfarande finns synpunkter gällande busstrafik och 
Södra Torget som var uppe vid förra sammanträdet, § 31. Västtrafik har inte 
gett någon återkoppling på den inskickade skrivelsen. 

Ylva nämner att det finns ett initiativärende om att kommunen ska kontakta 
Västtrafik. Ärendet kommer upp på Kommunstyrelsens sammanträde på 
måndag den 5 december om ett Kollektivtrafikråd. Om det bokas möten 
kommer representanter från rådet att bjudas med. 

§ 45 Budget 

Jonas Ringström, Stadsledningskansliet, informerar om Borås Stads budget 
2023.  

Rådet framför synpunkter om bland annat antal platser när man bygger. Det 
borde kunna byggas för fler platser än vad som görs nu för att kunna 
tillmötesgå behovet. 

Se bifogad PowerPoint-presentation för detaljer. 

§ 46 Visionen om framtidens Borås 

Visionen har börjat gälla. Folder delas ut. Ärendet kommer upp igen vid nästa 
sammanträde då även en liten film kommer att visas. 

§ 47 Surfplatteprojektet 

Maria Hallman informerar om surfplatteprojektet med insatser för att bidra till 
digital inkludering. Information och hjälpmedel finns att se på Duvan. 

Rådet ställer frågan om det har nått ut till de som behöver. Denna fråga får 
skickas vidare till Vård- och äldrenämnden. 

Rådet önskar skicka med till kommunledningen att projektet är mycket 
uppskattat och framför önskemål om att det fortsätter. 

Se bifogad PowerPoint-presentation för detaljer. 

§ 48 Hälsoenkäten 

Maria Hallman informerar om hälsoenkätens genomförande. Den har ca 50 
frågor och har skickats ut till 6000 personer över 65 år i Borås (de som bor i 
hemmet), både via webb och som pappersenkät. Svarsfrekvensen är ca 65 % 
där övervägande har svarat i pappersform. Enkäten finns även att tillgå på 
engelska och finska. Maria påtalar att Välfärdsbokslutet är väl värt att titta på. 
Arbete pågår med att analysera inkomna svar. 

§ 49 Utbildning av rådens ledamöter 

Maria Hallman informerar om att en utbildning för rådens ledamöter startar till 
våren. Maria vill gärna ha in synpunkter på vad som bör ingå i utbildningen. 

Preliminära datum för utbildning är den 1 mars förmiddag eller den 8 mars 
eftermiddag. Inbjudan kommer att skickas ut när det är fastställt. 
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Lars Lyborg erbjuder sig att komma ut och utbilda. Ylva tror det är bra med 
parallella spår med kommunal utbildning och pensionärsorganisationernas. 

§ 50 Remissammanställning 

Maria redogör för remissammanställningen kring ändring av reglementena. 

Rådet anser att det bör vara två ordinarie ledamöter från de stora föreningarna i 
CPR och en från RPG, en ersättare från varje. En av de ordinarie kan då vara 
vice ordförande under ett år. Det är lättare att nå ut med information när man 
är fler. 

Remissammanställningen finns att se på måndag den 5 december i 
Kommunstyrelsens handlingar och Kommunfullmäktige den 19 januari.  

Rådet framför att skrivelser från Vård- och äldrenämnden bör undertecknas av 
ordförande och vice ordförande. Inte ordförande och förvaltningschef som nu 
görs. 

Se bifogad PowerPoint-presentation för detaljer. 

§ 51 Skrivelse till bussbolagen 

En skrivelse har skickats från de organisationer som ingår i CPR med 
synpunkter och önskemål till BT, Västtrafik och Kommunstyrelsen. De önskar 
återkoppling. 

Ylva återkommer till att ett initiativärende kommer upp på Kommunstyrelsens 
sammanträde på måndag. 

§ 52 Kommunalrådens programområden för mandatperioden 
2022-2026 

Ylva redovisar kommunalrådens programområden för mandatperioden 2022-
2026. Det kommer att skapas ytterligare fyra råd: Digitaliserings- och 
innovationsråd, Klimatråd, Upphandlingsråd samt Kollektivtrafiksråd. 

Vilka politiker som kommer delta i CPR kommande period beslutas på måndag 
i Kommunstyrelsen. 

För mer information se länk: Programområden för kommunalråden - Borås 
Stad (boras.se) 
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/kommuns
tyrelsen/kommunalradochgruppledare/programomradenforkommunalraden.4.
5dd420d216658fbf907c333d.html 

§ 53 Äldreboenden 

Maria kommer skicka ut information om vård- och äldreboenden.  

Se bifogat dokument för detaljer. 
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§ 54 Mandatperioden 2017-2022 

Maria visar en sammanställning på vad som har gjorts i råden under nuvarande 
mandatperiod. 

Se bifogad PowerPoint-presentation för detaljer. 

§ 55 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

§ 56 Nästa möte 

Nästa möte kommer troligtvis att bli efter utbildningen i mars. Mer information 
kommer att skickas ut. 

 

Underskrift 

Ordförande Protokolljusterare 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ylva Lengberg Kerstin Sylvan 

 



Pensionärsrådet
20221201



Vård och omsorg om äldre
Samhället ska finnas där när åldern börjar ta ut sin rätt och när personer 
behöver stöd och hjälp, men samtidigt är det viktigt att den som behöver 
vård och omsorg får bestämma över sitt eget liv och sin egen vardag.

Vård och omsorg ska så långt möjligt ges på äldres villkor och utifrån äldres 
förutsättningar. Vi vill satsa på en utbyggnad av antalet vård- och 
äldreboenden i alla delar av kommunen för att möta det ökade behovet av 
platser, och vi vill också verka för en nära tillgång till korttidsplatser, 
avlastningsplatser och trygghetsboenden i hela kommunen. 

Äldre ska ses som en resurs utifrån sina erfarenheter och sin årsrikedom, 
och de kan bidra både inom arbetsliv och föreningsliv. Vi vill att äldre, 
oavsett ålder, ska komma mer till tals både när det gäller frågor som rör 
dem själva men också vad gäller samhällsfrågor i stort. Här är dialogen 
mellan Borås Stad och stadens pensionärsorganisationer av stor betydelse.



Borås Stad budget 2023



Vård- och äldrenämnden, budget 2023



Vård- och äldrenämnden



Vård- och äldrenämnden, budget 2023



Vård- och äldrenämnden, budget 2023



Vård- och äldrenämndens behovsprognos 2022-2032 visar att det fram till 
2032 behöver tillskapas ytterligare 191 platser på vård- och omsorgsboende 
och 7 platser på korttidsenhet. Nämnden har sedan tidigare gett i uppdrag 
till Lokalförsörjningsnämnden att utöka antalet vård- och omsorgsboenden 
med ytterligare två boenden. I slutet av 2024 förväntas Kristinegränd stå 
klart med totalt 73 nya platser.



Lån av surfplatta

Vård- och äldrenämnden 2022-10-26

Fredrik Arvevik Seniorhälsokonsulent IT

Catharina Hedén Seniorhälsokonsulent, projektledare



• Vård- och äldrenämnden tog i april 2020 beslutade om att låna ut 
surfplattor till seniorer i Borås

• Finansiering genom tidigare tilldelade statsbidrag, 5,5 mnkr, 
för förstärkning inom äldreomsorgen

• Kriterier Boråsare som fyllt 75 år

• Stort intresse vid fyra anmälningstillfällen, först till kvarn-principen 

• 700 utlånade surfplattor, utdelning på mötesplatser för seniorer 

Bakgrund – nuläge



Utlåning och introduktion 

• Görs en individuell introduktion för varje senior 

• Anpassar uppstarten utifrån seniorens kunskapsnivå och intressen

• Anpassar inställningar iPaden 

• Startar upp eller ger åtkomst till sin mejl

• Nya besökare till mötesplatserna 

• Information om förebyggande verksamhet, vägledning, råd och stöd.



Teknik drop-
in

Teknikträffar 
på 

mötesplatser 
och digitalt

Digitalt stöd

Lån av 
surfplatta

Stödmaterial på 
webbsida, länkar 

och filmer

Välfärds-
biblioteket

Visningsrum

Enklare IT-
hjälp i 

hemmet

• Minska det digitala 

utanförskapet

• Ge stöd

• Öka kunskapsnivån

Insatser för att bidra till 
digital inkludering



Enkät 1 och 2. Uppskatta din kunskap kring 
användandet av surfplattan

Kunskapsnivå Enkät 1 Enkät 2 Förändring

1. Ingen kunskap 14,9% 2% -12,9%

2. Liten kunskap 29,1% 19,7% -9,6%

3. Medelgod kunskap 41,1% 50,5% +10,4%

4. God kunskap 10,9% 24,7% +13,8%

5. Mycket god 1,9% 3% +1,1%



3.Vad använder du surfplattan till?
Namn Antal %

Har blivit mera aktiv och deltar i
olika aktiviter digitalt

33 16,7

Har videosamtal (t ex via Facetime, 
Messenger, Whatsapp)

49 24,7

Handlar varor 39 19,7

Uträttar ärenden, som att boka
läkare/tandläkarbesök

30 15,2

Betalar mina räkningar/uträttar 
bankärenden

75 37,9

Läser böcker, tidningar 133 67,2

Ser på tv, film 75 37,9

Spelar spel, pusslar 72 36,4

Löser korsord, sudoku 32 16,2

Googlar, söker information 147 74,2

Mejlar 81 40,9

Annat: 27 13,6

Total 793 400,5

Namn Antal %

Varje dag 124 62,6

Nästan varje dag 37 18,7

En till två gånger per vecka 33 16,7

Någon gång i månaden 2 1

Använder den nästan inte alls 2 1

Total 198 100

2. Hur ofta använder du surfplattan?

Enkät 2- Används surfplattorna?



Enkät 2. Beskriv gärna vad det har betytt 
för dig att låna en surfplatta

• Surfplattan är lättillgänglig. Lätt att handskas med- smidigare än datorn. 
Håller kontakt med vänner och barnbarn på Instagram. Får min nyfikenhet 
””stillad” dvs. Googlar ganska mycket. m.m.

• Youtube användning för att förkovra mig i akvarellmålning. Använda mig av 
olika nyhetsflöden. Hålla mig uppdaterad av information. Nu kan jag swisha
bättre. Våga gå ut på facebook

• En helt ny värld har öppnat sig 👍😘

• Det är lättare att läsa tidning och böcker då man kan förstora texten. Man 
kan lätt få den information man behöver. Google! 

• Tacksam att ha fått denna möjlighet och hjälp. Behöver inte ha några 
ensamma stunder längre för då tar jag till plattan och utforskar den 
ytterligare. Puzzel tar lång tid men är roligt.



Enkät 2. Beskriv gärna vad det har 
betytt för dig att låna en surfplatta 

• Min självkänsla har växt och mycket har blivit så mycket lättare

• Den ger möjligheter hänga med ʺ Digitala världenʺ

• Bra idé från Borås Kommun, att låta oss äldre bli delaktiga i ”it-världen ”. 
Det är ju nästan nödvändigt att ha sådan kunskap idag. Jag tänker på: 
bankärenden, betala räkningar, handla i affär, tanka etc. Har lärt mig 
otroligt mycket, dels på egen hand, men också från andra. Hoppas på 
en fortsättning när låneperioden löper ut.😁👍👏

• Sedan min hustru gick bort för drygt två år sedan har surfplattan starkt 
bidragit till att lindra ensamheten och att stimulera till de aktiviteter som 
plattan ger möjlighet till.

• Känner mig mer delaktig i samhället



• Att förstå vad tekniken kan göra – inte känna sig utanför

• Delaktig i samhällslivet – kunna söka information

• Självständigt kunna uträtta ärende och ta kontakter, boka tider, klara 
sig själv

• Trygghet, vågar pröva, använda den – när de vet vart de kan få hjälp

• Främjar sociala kontakter – delaktig i sociala medier

• Stimulerande tidsfördriv – nya och gamla intressen

• Glädje 

Vad ser vi för effekter och vinster





Remissvar
Revideringen av pensionärs-och funktionshinderrådens reglementen



Sammanfattning

• 43 instanser  17 remissvar

• Inga synpunkter gällande

• § 1 Syfte

• § 2 Uppdrag

• § 5 Uppföljning och utvärdering

• Endast en förening avstyrker förslaget 5 råd  4 råd

• Några kommentarer om risken att frågor om Fritids-och folkhälsa 

bortprioriteras/glöms bort

• Fritids- och folkhälsonämnden (FON) är positiv till förändringen

• En förening önskar utökade antal sammanträden eftersom frågor från lokala 

rådet på FON kommer att ingå i de centrala råden



Synpunkter till § 3 Organisation 

Representation – Lokal råd Sociala omsorgsnämnden (SON)

• Ledamöter som representerar kognitiva nedsättningar bör 

vara fler ledamöter än övriga i funktionshinderråden. 

• Representation på lokalt råd SON enligt SON:s reglemente. 

Övriga funktionshindergrupper adjungeras.



Synpunkter till § 3 Organisation -
Representation

Övrigt:

• Hela presidiet ska vara representerat i lokala rådet

SON 

• Tillgänglighetskonsulenten sammankallas till alla 

sammanträden Centrala funktionshinderrådet (CFR) 



Synpunkter till § 3 Organisation 

Representation – Pensionärsråden

• Tidigare begränsningar gällande antal medlemmar gjorde att 

föreningar uteslöts.

• Höga medlemsantalet som kriterium ska kvarstå. Annars 

adjungerad.

• Antal representanter ska vara två ordinarie + två ersättare i 

råden för FAS, PRO, SKPF och SPF



Synpunkter till § 3 organisation -
Ledamot/ersättare

Merparten av de svarande pensionärsorganisationerna 

önskar att:

• även ersättare sammankallas till alla möten. Ett alternativ som 

inkommit är att ersättare kan delta som åhörare.

• fyra pensionärsföreningar (FAS, PRO, SKPF, SPF) ska alla 

delta i arbetsutskotten och att de arvoderas.



Synpunkter till § 3 organisation –
Ordförande och vice ordförande rollen

• Vice ordförande justerar protokollet jämte ordförande.

• Vice ordförande väljs på nytt varje år.



Synpunkter till § 5 administration

• Tydlig beskrivning av kommunens ansvar för att skapa 

förutsättning för ledamöter att kunna utöva inflytande i 

planeringsstadiet

• Tydligare beskrivning av ledamöters ansvar för att aktivt 

lämna in förslag och synpunkter till råden via vice 

ordförande



Synpunkter §6 Ersättning

Förtydliga skrivning om:

• arvode för arbetsutskott, förmöte och sammanträde 

ska betalas ut till samtliga ledamöter i alla råd

• arvode till utsedda arbetsgrupper



Fundera och reflektera

• Representation i råden 

• Vad har varit bra eller mindre bra under arbetets gång?

• Är vi nöjda med resultatet?

• Vad ska vi ta med oss till nästa gång vi reviderar?

• Något annat?



Tack!



2022-10-18 
 

Anna-Carin Cederlund 
Boendeplaneringen VÄF 

Vård & omsorgsboende, Borås Stad 
 
Enhet 

Antal  
Permanent-
platser, 

 

 
Varav 
Somatik 
platser 

 
Varav 
Demens 
platser 

Antal platser 
avsedda till 
korttid/avlösning/ 
växelvård 

F.d. 
Kom-
mundel 

 
Somatik 

 
Demens 

          

Björkhaga 19  19    Viskafors 
Bodagatan 36     28 (även 

växelvård) 
Brämhult 

Dalsjövägen 25B-E 40  40     Dalsjöfors 
Dalsjövägen 25F 32 har ökat 

från 30 from 
26/9 

32    Dalsjöfors 

Distansgatan 7  80  10 (finska) 70 (20 finska)     Brämhult 
Fagerhultsvägen 1 26 26      Viskafors 
Furuvägen 1 22  22     Sandhult 
Gamla Kyrkvägen 6 34 34    Fristad 
Hestra Ringväg 4 28  28   Norrby 
Kapplandsgatan 8 72 36 36    Brämhult 
Klintesväng 4-8  
 

60 44 
 

16 
 

    Sjöbo 

Kvibergsgatan 17 83 36 47 10 
(främst 
växelvård 

  Norrby 

Margaretagatan 9 
 

60 
 

 60  
(varav 18 platser 
avsedda för yngre 
personer med 
demensdiagnos) 

  Centrum 

Nya Kyrkvägen 7 20  20     Fristad 
Sanderökroken 1 16  16   Sandhult 
Sanderökroken 2 24 24      Sandhult 
Söderkullagatan 64-
66 

21 21     Trandared 

Sörmarksgatan 201-
205 

24  24      Trandared 

Sörmarksgatan 207    44   Trandared 
Våglängdsgatan 153 120 40 80   Brämhult 
Ängsjövägen 2 20  20    Viskafors 
Österlånggatan 4A-
G  

67 23 44     Centrum 

Summa: 868 326 542 54 28  
Totalt 868 platser på vård- & omsorgsboende och 82 korttidsplatser 



Tekniska förvaltningen samt Servicekontoret 
angående vinterskötsel, gång och cykelbanor, 
häckar, rökning, Trafiksäkerhetsråd, snöröjning…

Medverkan från presidiet Södra Älvsborgs Hälso-
och sjukvårdsnämnd

Föreningsbidrag

Information av Parkerings AB

Taxa för mat i äldreomsorgen

Medverkan lokal arbetsgrupp till 
närvårdssamverkan

Äldrevänlig stad

Seniormässa

Årsredovisning samt budget

Effekter av stadsbidragen

Information från VÄF ang hemtjänsten

Surfplatteprojektet

Trygghetsbostäder

Högre boendekostnad för äldre

Demensby

Ledamöter inför ny mandatperiod

Revidering av rådens reglementen

Seniordagen

Jämförelsetjänsten

Platser på vård- och omsorgsboenden

Fixartjänst 

Information från TAIK-tandhygienister

Mandatperioden 2017-2022
Samhällsstörningar och extraordinära händelser 
vård- och    omsorgsboenden

Träffpunkt Simonsland + parkeringen

Frivilligcentralen

Hälsoenkät 65+

Ny rutin matdistribution

Äldreombudets webbsida

Beredskap vid krissituationer vid vård- och 
omsorgsboenden

Bedömning av hjälpmedel

Klimatfrågor 

Covidläget

Digitalisering vård- och omsorg

Information från valnämnden

Äldreombudets rapport

Kollektivtrafik

Översyn av reglementet 

Utredningsuppdraget, bostäder för äldre

Närvårdssamverkan

Sommarrekrytering i äldreomsorgen

Information från CKS

Information från lokala råd

Information från SPFs arbete Brott mot äldre

Följamed-kort

Kostnader för mobiltelefoner i hemtjänsten

Hemteam

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Brand i hemmet (hemtjänsten)

Hälsosamma scheman i hemtjänsten

Digitalt inköp av mat i hemtjänsten

Lägesbeskrivning av privata utförare i hemtjänsten

Förebyggande information

Återkoppling VGRs skrivelse

Skrivelse från RPG

Busstrafik och Södra Torget

Boråsförslaget

Äldrelyftet

Husdjur på vård- och omsorgsboende

Stimulansmedel Välfärdsteknik

Insändare om äldreomsorg

Lokal arbetsgrupp äldre

Somatisk dagverksamhet

Revidering riktlinjer färdtjänst samt 
tillämpningsföreskrifter

Information dataskyddsförordningen

Verksamhetsinformation riktlinjer hemtjänst, riktlinjer 
vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboende 
plus

Information Gåfotboll

Remiss Motverka människohandel och prostitution
Remiss Bostadsförsörjningsprogrammet
Remiss Enklare vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning
Remiss Värna äldres självbestämmande
Remiss Stärk det finska språket
Remiss Etablering av hospice
Remiss Angående köttets ursprung
Remiss Serviceinsatser i privat regi
Remiss Nya boendeformer för äldre
Remiss Ny översiktsplan för Borås Stad
Remiss Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet
Remiss Miljömål
Remiss Våra fyrfota vänner i nöd och lust
Remiss Dags för kulturen att flytta in på våra boenden
Remiss De som behöver mest stöd ska också ha mest stöd
Remiss Vårdhundar
Remiss Tänderna är också en del av kroppen
Remiss Ökad valfrihet och mindre byråkratiskt 
biståndsbedömning för äldre
Remiss Dags att förstärka prevention  och rehabilitering hos 
våra äldre
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