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Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet. 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Datum 2019-03-07 

Tid 1500-1630, förmöten 1430-1500 

Plats Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, plan 3 

Deltagare Rolf Bååth 
Bengt-Ivar Skogström 
Lennart Axelsson 
Seth Svensson 
Gertie Odelberg 
Rigmor Pettersson 
Liselotte Andersson 
Monika Golcher 
Håkan Eriksson  
Linnéa Johansson Kläth 
Ingela Hallgren 
Tommy Jingfors 
Susanne Carlsson 
Maria Nilseus 
Hera Nowak 

FAS 
PRO 
SKPF 
SPF 
Autism- och Aspergerföreningen 
Astma- och allergiföreningen 
FUB 
Afasiföreningen 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Stadsledningskansliet 
Sociala Omsorgsförvaltningen 

 
1. Ordföranden hälsar välkommen  
Ordförande hälsade välkommen och vi hade en presentationsrunda. 
 
2. Närvarokontroll 
Alla var närvarande. 
 
3. Föregående mötes protokoll  
Susanne återkopplade från förra mötet. Angående lokalvård kommer den frågan upp 
under övriga frågor. Beträffande skrivelsen från Astma- och allergiföreningen om 
pälsdjur har Kulturförvaltningen nu återkopplat till föreningen. Susanne har varit i 
kontakt med Arbetslivsförvaltningen angående föreningars möjligheter att använda 
arbetsmarknadsinsatser för enklare sysslor. På grund av oklarheter kring vilka 
arbetsmarknadsinsatser som kommer att erbjudas, inväntar Arbetslivsförvaltningen den 
statliga vårbudgeten, innan frågan kan besvaras. 
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4. Syftet och rutin för med mötena 
Tommy Jingfors informerade om att på mötena i rådet kan man lyfta 
förvaltningsövergripande frågor. Verksamhetsfrågor såsom om verksamheten i 
Träffpunkt Simonsland ska lyftas t ex vid husmöten och ordförandemöten.  
 
För att mötena ska bli bra rekommenderade Tommy att ledamöterna tar vara på 
möjligheten att lämna in frågor och synpunkter i förväg. Då kan ansvariga tjänstepersoner 
svara på nästkommande möte. Det finns även möjlighet att lämna in skrivelser eller 
använda sig av kommunens synpunktshantering. 
 
Rådet beslutade att vi ska arbeta på det sättet i fortsättningen. 
 
 
5. Bidragsutredningen 
Malin Andersson berättade om framtidens stöd till föreningarna. Det startades en 
utredning om föreningarnas bidrag under 2018. Arbetet har bedrivits i dialog med 
civilsamhället vid flera tillfällen. Det har även funnits möjlighet att delta i en 
heldagsutbildning i höstas. Politiken har varit representerad i en referensgrupp med 
representanter från alla politiska partier. Nu arbetar man med att ta fram ett förslag som 
läggs fram i maj 2019. Stödet ska bli mer likvärdigt, rättvist, förenklat och flexibelt. 
Utgångspunkten är att ge stöd till olika kategorier och inte utifrån föreningstyp. 
Grundbidraget föreslås till exempel bli lika för alla. Det finns lokaler som står tomma och 
därför är förslaget att man arbetar vidare med samlokalisering och samverkan i högre 
grad än nu.  
 
Malins presentation skickas ut tillsammans med protokollet. 

 

6. Val av vice ordförande 
Rolf Bååth valdes till vice ordförande. 

 

7. Ersättare för ordinarie ledamöter från Funktionsrätt 
Vid möten när ordinarie ledamöter har förhinder kallas ersättarna in enligt turordningen 
Lars-Erik Hake, Daniel Brorsson, Birgitta Hake och Gun-Britt Hall. 
 

8. Skrivelse från Astma- och allergiföreningen 
Astma- och allergiföreningen har kommit in med en skrivelse angående Rydets badplats. 
Susanne har varit i kontakt med Anna Karlsson som är ansvarig tjänsteperson. Anna 
kommer att sätta upp en skylt om hundförbud och påpekar att det redan finns en 
vaktmästare som ser till badplatsen samt att soptömning sker regelbundet. 
 
Rigmor har även fått in synpunkter om hundförbudsskylt på badplatsen vid Badvägen i 
Sandared. Susanne tar kontakt med Anna som sedan återkopplar direkt till Rigmor. 
 

9.  Aktuell övrig information  
Mötestiderna för resten av året är de som beslutades i november:  
Tisdagen den 21/5  kl 1500-1700, förmöten 1430-1500 
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Tisdagen den 17/9  kl 1500-1700, förmöten 1430-1500 
Tisdagen den 19/11 kl 1500-1700, förmöten 1430-1500 
 
Träffpunkt Simonsland 2.0.  
Svaren från enkäten har nu sammanställts och det har kommit in många bra synpunkter. 
Närmast kommer vi att ha möten med berörda tjänstepersoner i mars och sedan bjuds 
föreningarna in i april. I maj kommer det att vara ett stormöte med alla parter.  
 
Utbildning för ledamöter i råden. 
Susanne informerade om att det kommer att hållas en halvdagsutbildning för alla 
ledamöter i pensionärs- och funktionshinderråd i april. 
 
 
10. Övriga frågor 
 
Återkoppling från förra mötet. 
FAS ville ytterligare en gång lyfta behovet av en lösning på lokalvård i föreningarnas 
lokaler på Träffpunkt Simonsland. Susanne har haft ett möte med 
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) och kost och lokalvård på 
Grundskoleförvaltningen angående möjligheter till fakturering av lokalvård. Det finns tre 
olika alternativ, månadsvis faktura till en förening som sedan fördelar kostnaderna till de 
andra föreningarna, faktura till Träffpunkt Simonsland som fakturerar årligen till 
föreningarna eller att föreningarna städar sina kontor på egen hand. 
För att vi ska komma igång behöver de föreningar som önskar lokalvård i sina lokaler 
anmäla intresse till Petri Pitkänen snarast.  
 
Bengt- Ivar berättade att man på husmötet i förra veckan beslutat att det ska finnas 
städutrustning på varje våning för de som vill städa sina egna lokaler.  
 
Äldreombudet informerar. 
Maria Nilseus berättade att det kommer att hållas en föreläsning om brott och 
bedrägerier mot äldre den 8/4 på Träffpunkt Simonsland. Inbjudan och anmälning via 
länken:    
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbet
e/brottsforebyggandeochtrygghetsskapande/anmalanbrottmotaldre.4.57513a55168bdd3c
499ee738.html 
 
Hon informerade även om  Leva och fungeramässan i Göteborg den 26-28/3.  
Anmälan och mer information på  https://levafungera.se 
      
En film om mötesplatser har tagits fram. Den kan du se via länken: 
https://www.boras.se/nyheter/nyheter/filmpremiarforseniorer.5.64d96d16928d71f6bdc
9c9.html 
 
Protokoll från andra råd kan du söka här: 
https://www.boras.se/kommunochpolitik/inflytandeochdialog/medborgarrad.4.6a80e56
d15869d0d313f11e8.html 
 
Funktionshinderkonsulenten informerar. 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbete/brottsforebyggandeochtrygghetsskapande/anmalanbrottmotaldre.4.57513a55168bdd3c499ee738.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbete/brottsforebyggandeochtrygghetsskapande/anmalanbrottmotaldre.4.57513a55168bdd3c499ee738.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbete/brottsforebyggandeochtrygghetsskapande/anmalanbrottmotaldre.4.57513a55168bdd3c499ee738.html
https://levafungera.se/
https://www.boras.se/nyheter/nyheter/filmpremiarforseniorer.5.64d96d16928d71f6bdc9c9.html
https://www.boras.se/nyheter/nyheter/filmpremiarforseniorer.5.64d96d16928d71f6bdc9c9.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/inflytandeochdialog/medborgarrad.4.6a80e56d15869d0d313f11e8.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/inflytandeochdialog/medborgarrad.4.6a80e56d15869d0d313f11e8.html
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Hera är med i ett nationellt projekt när det gäller att ta fram bilder och bildstöd enligt 
svensk standard. Hon vill gärna ha inspel från rådet för att kunna påverka framtida 
standardiserade bilder på skyltar med mera.  
 
 
På gång i föreningarna: 
 
SPF 
Har haft årsmöte och planering inför årets verksamhet. Anordnar flera resor, teater,  
studiebesök, gemensamma luncher och studiecirklar. Vill passa på att flagga för den 12/5 
kl 10-14,  då spåret runt Dalsjön invigs.  
 
SKPF 
Har haft söndagspromenad just runt Dalsjön. Är för övrigt igång för fullt men är 
bekymrade över vikande medlemsantal. Anordnar närmare 50 aktiviteter per säsong. Vill 
även passa på att säga att personalen på Träffpunkt Simonsland är fantastisk. 
 
FUB 
Har även de haft årsmöte. Upplever att det är svårt att hitta personer till styrelsen. 
Anordnar en ”Downs syndrom-dag”  i mars och där medverkar rockbandet 
Churchrockers. Det pågår planering inför sommarverksamheten. 
 
Afasi 
Antalet minskar i föreningen. Modernisering av verksamheten pågår med bildstöd. 
Monica behöver hjälp med att nå ut med information om behov som finns hos denna 
grupp. 
 
Autism- och aspergerföreningen 
Årsmötet är på gång. Föreningen anordnar träffar med anhöriga och deras unga. En 
person träffar de unga samtidigt som en annan person möter anhöriga. Det planeras även 
en föreläsning med Svenne Kopp om flickor med autism. 
 
Astma- och allergiföreningen 
Föreningen har haft årsmöte. De har aktiviteter på rehabbadet och anordnar promenader. 
En resa till Åre planeras. 
 
FAS 
Föreningen har haft sitt årsmöte då det var en lyckad föreläsning med Peder Englund, 
avdelningschef på Centrum för kunskap och säkerhet i Borås Stad. Bridgeverksamheten 
håller en nybörjarkurs. Förutom det ordnas resor bl a till Varnum och Skövde. 
Studiebesöket i Gustav Adolfs kyrka var lyckat. 
 
PRO 
PRO består av 14 föreningar med många aktiviteter. Det ordnas turneringar mellan de 
olika föreningarna och man deltar i vårmarknad, höstmarknad och kretslopp. Förutom 
det är man värdar för fredagsunderhållningen på Träffpunkt Simonsland. 
 



Borås Stad Datum 
2018-02-22   
  Sida 

5(5) 
Rolf Bååth vill passa på att berömma Anna Karlsson, som varit mycket tjänstvillig och 
haft ett bra bemötande i samband med hans synpunkter om spåret vid Björbostugan. 
 
Ordföranden ville passa på att göra ett medskick till föreningarna. Ta tillfället i akt och 
samverka mellan föreningarna, verka för att bryta ensamheten och se varandra som 
komplement och inte konkurrenter. 
 
Mötet avslutades. 
 
 
Nästa möte  
21/5 kl 1500-1700, förmöte från kl 1430 till 1500 
 
 
 
 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

 

Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Håkan Eriksson Susanne Carlsson 
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