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Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet. 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Datum 2019-09-17 

Tid 1500-1700, 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 
Daniel Brorsson 
Håkan Eriksson  
Ingela Hallgren 
Susanne Carlsson 
Ingegerd Eriksson 

FAS 
PRO 
SKPF 
SPF 
Autism- och Aspergerföreningen 
Astma- och allergiföreningen 
FUB 
Neuroförbundet 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Stadsledningskansliet, kl 1530 -1630 

 
 

1. Ordföranden hälsar välkommen  
Ordförande hälsade välkommen.  
 
 
2. Närvarokontroll 
Monika Golcher, Maria Nilseus, Hera Novak, Tommy Jingfors och Linnéa Johansson Kläth var 
frånvarande. Daniel Brorsson gick in som ersättare för Monika Golcher. 
 
 
3. Föregående mötes protokoll  
De frågor som togs upp på föregående möte har åtgärdats och återkopplats. 
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4. På gång i föreningarna 
 
SPF 
Full fart på verksamheten. Studiecirkelverksamheten är stor och resor planeras. 
 
SKPF 
Är igång med hälften av höstens verksamhet. Tappar lite medlemmar och upplever att det är svårt att 
rekrytera nya. 
 
FAS 
Hade ett startmöte med underhållning i augusti och har haft en retroresa till Herrljunga. Månadsmöten, 
vandring och annan gruppverksamhet har dragit igång. Föreningen har tidigare tappat  medlemmar, 
men upplever att det börjar stabiliseras. 
 
PRO 
PRO deltog på Kretsloppet. De har resor till både Finland och Göta Kanal. Tältet som föreningen 
skaffat är användbart vid olika evenemang. PRO arbetar även aktivt för att få fler pensionärer att söka 
hyresersättning.  
 
FUB 
Föreningen har kommit igång med sin verksamhet. De var i Stadsparken i lördags i samband med 
Kretsloppet. De är glada för att Kretsloppet special ökar i antal deltagare. 
 
Astma- och allergiföreningen 
Deltog på Kretsloppet med information och tipspromenad. Har även besökt Liseberg i sommar. 
 
Autism- och aspergerföreningen 
Var med på både Kretsloppet och Vattendagen. Håller en föreläsning om autism i höst. 
 
Funktionsrätt Borås 
Var med på Vattendagen i augusti. 
 
Neuroförbundet 
Har månadsträffar med olika teman, resor, gymnastik och bad. 
 
Flera av föreningarna lyfte att de inte fick så attraktiva platser under Kretsloppet. Rådets ordförande 
föreslog därför att förvaltningen inför nästa års Kretslopp tar initiativ till ett möte med arrangörerna 
och för en dialog om föreningarnas erfarenheter. 
 
Vidare lyftes frågan om att ta hit någon från Pensionsmyndigheten som kan informera seniorer om 
hyresersättning. Susanne undersöker möjligheterna till ett sådant informationstillfälle, vilket bör ske i 
samverkan med seniorföreningarna. 
 
 
5. Information från funktionshinderkonsulenten och äldreombudet 
Utgår denna gång då föredragande hade förhinder. 
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6. Aktuell övrig information 
Bidragsutredningen – vad händer nu? 
Håkan Eriksson berättade att utredningen har skickats ut till alla föreningar och att remisstiden är 
förlängd till den 25/9. Remissvaren sammanställs och tas upp i Fritids- och folkhälsonämnden den 
4/10. Vi räknar med att sjösätta bidragsreglerna vid årsskiftet. 
 
Träffpunkt Simonsland 2.0 – vad har hänt sedan sist? 
Susanne berättade att tjänstepersonerna har haft sin remissrunda och att verksamhetscheferna träffats 
och lagt en plan som planeras verkställas till årsskiftet.  
 
Den 9/9 hade Anders Hjort sammankallat föreningarna till ett möte om Träffpunkt Simonsland. Olle 
Möller från Kompetenscenter Malmö lotsade oss i processen. De frågor som lyftes var: vill vi 
samverka?, vad krävs för en bra samverkan och hur kan den byggas upp? samt hur ser din bild av 
framtida Träffpunkt Simonsland ut?  
Flera goda idéer väcktes såsom att ordna en föreningsdag där föreningarna presenterar sin verksamhet, 
ett arbetsutskott som träffar ledningen och ett gemensamt seniorkort för att möjliggöra att alla 
medlemmar kan delta i seniorföreningars aktiviteter. Dessutom ville man verka för ett ökat 
öppethållande och en fixare/hustomte i huset.  
 
Dagen avslutades med en sammanfattning och ett medskick till föreningarna att ta ansvar för de förslag 
som kom fram under kvällen.  
 
”Ett gott liv var dag” vad har hänt efter utredningen. 
Ingegerd Eriksson från Stadsledningskansliet var på plats för att lyfta det som hänt sedan beslutet 2014. 
Hon började med att berätta om processen som hon ledde under ett års tid. Det ena spåret var 
medborgardialoger. Hela processen inleddes med sju dialoger under rubrikerna ”Vad är kvalitet för den 
som behöver insatser från kommunen?” och ”Vad är kvalitet för dig som blivit gammal?”. Här ville 
man nå olika målgrupper i olika delar av staden och genom dialogerna säkerställa att skattepengarna 
skulle gå till rätt insatser. Det andra spåret var att fånga upp medarbetarnas synpunkter genom att 
behovsinventera. Det fanns flera arbetsgrupper igång inom sociala omsorgen och äldreomsorgen. Även 
föreningslivet var med. De 82 förslag som kom fram kokades ner till 47 förslag, 10 politiska och 37 till 
verksamheten. Förslagen fördelades till ansvariga nämnder. Ingegerd berättade om de 10 politiska 
förslagen. Vid genomgången kunde vi se att de flesta av förslagen realiserats, varav Följa med-kortet är 
ett exempel. Materialet mejlas ut med anteckningarna. 
 
Det väcktes en fråga om var man vänder sig för att göra en orosanmälan anonymt vid misstanke om 
farligt beteende p g a svår demens, missbruk eller liknande. Ingegerd tar med sig frågan och återkopplar 
till Susanne. 
 

7. Övriga frågor 
Astma- och allergiföreningen hade två frågor som förvaltningen lovade att ta reda på dels om skylten 
som kommit upp vid Badvägen Sandared med texten ”Här kan du bada din hund” dels om de haft 
hundar med vid badreseverksamheten i Sjömarken.  
 
I slutet följde en diskussion om verksamheten på Träffpunkt Simonsland. Ordföranden hänvisade de 
verksamhetsnära frågorna till möten på Träffpunkt Simonsland.  
 
Nästa möte hålls tisdagen den 19/11  kl 1500-1700, förmöten från kl 1430 till 1500. 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
 

 

Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Håkan Eriksson Susanne Carlsson 
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