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1. Ordföranden hälsar välkommen  
Ordförande hälsade välkommen och berättade om en föreläsning som hållits idag om alkohol och 
årsrika.  
 
 
2. Närvarokontroll 
Tommy Jingfors, Linnea Johansson Kläth och Liselotte Andersson var frånvarande.  
 
 
3. Föregående mötes protokoll  
De flesta frågor som togs upp på föregående möte har åtgärdats och återkopplats. När det gäller 
information om hyresersättning Pensionsmyndigheten har kontakter tagits med Träffpunkt Simonsland 
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och de vill samverka med seniorföreningarna när det gäller att bistå med utskick, lokal och 
marknadsföring via sociala medier.  
 
 
4. Förslag på mötestider 2020 
Mötestider för 2020 beslutades enligt nedan. 
Tisdagen den 18/2 kl 1500-1700 
Tisdagen den 2/6 kl 1500-1700 
Tisdagen den 22/9 kl 1500-1700 
Tisdagen den 24/11 kl 1500-1700 
 

5. På gång i föreningarna 
 
SPF 
Seniorkalendern i BT säger en hel del om omfattningen av seniorverksamhet i Borås. I SPF är det full 
fart med månadsmöten, resor, studiecirklar med mera. Resor till Falkenbergsrevyn planeras. 
 
SKPF 
SKPF var på julresa till Gislaved i lördags. Programmet för våren är klart. Medlemsantalet har minskat 
över tid, men verkar nu ha stabiliserats. 
 
FAS 
FAS ordnar en julmarknadsresa till Vapnö och har en julaktivitet i december. Den nya terminen startar i 
januari och på startmötet sker en musikaktivitet med Marie Arturén och Göran Åhlfelt. 
 
PRO 
Det är full fart hos PRO och de arbetar med att försöka värva nya medlemmar. Många julaktiviteter 
hålls under december.  
 
Funktionsrätt Borås 
Man ifrågasätter om punkten På gång i föreningarna ska finnas kvar. Det är svårt för rådets ledamöter 
att företräda alla funktionsrättsföreningar. Här finns möjligheter till förändringar. 
 
Astma- och allergiföreningen 
Föreningen har det tufft med flera avhopp i styrelsen. 
 
Autism- och aspergerföreningen 
Föreningen vill vara en god representant för Funktionsrätt Borås och föra föreningarnas talan. 
 
Afasiföreningen 
Monica önskar få svar på vem man kontaktar i kommunen när det gäller samverkan kring ansökan till 
Arvsfonden. Susanne kollar och återkopplar. 
 
 
Ordföranden tar med sig inspelen om hur vi kan utveckla mötena och ta bort punkten På gång i 
föreningarna inför 2020. Han fick mötets förtroende att arbeta vidare med det.   
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6. Information från funktionshinderkonsulenten och äldreombudet 
Maria Nilseus informerade om äldrevänlig stad. Det är i grunden en strategi för hur man kan arbeta 
med äldrefrågor och lanserades av WHO. Bland annat har det tagits fram åtta fokusområden. 
Presentationen skickas med som bilaga med protokollet. 
 
Därefter hade vi en diskussion kring värdet av att arbeta med äldrevänlig stad. Flera synpunkter kom 
fram: 

- En stad för äldre gynnar även andra grupper såsom till exempel personer med olika 
funktionsvariationer.  

- Ordföranden passade på att lyfta frågan om minoritetslagstiftningen, att Borås Stad är ett finskt 
förvaltningsområde samt att minoritetslagstiftningen kommer att skärpas efter årsskiftet. Vad 
kommer det att innebära för oss? 

- Vidare lyftes behovet av att ta ett större tag kring att planera ett äldrevänlig stadsdel från början. 
Här finns det möjligheter på den nya stadsdelen Gässlösa. 

 
Ordföranden ville att alla till nästa gång kollar igenom presentationen om äldrevänlig stad och tar med 
sig den till sina respektive organisationer. Allt för att kunna ha en bra diskussion på nästa möte. 
 
Behovet av en Seniormässa har väckts på centrala pensionärsrådet. För att göra föreningarna delaktiga 
vill Maria skapa en arbetsgrupp som arbetar vidare med detta. Mötesdeltagarna uppmanades att ta med 
sig frågan till sina organisationer och intresseanmälan skickas till Maria senast den 31 januari 2020. 
 
Dessutom önskade Maria få uppgift om vilken tjänsteperson från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
som skall ingå i arbetsgruppen. Susanne tar med sig frågan och återkopplar till Maria.  
 
Hera informerade om en medborgardialog om framtidens boende som anordnas den 25/11 kl 1800-
2000 på Träffpunkt Simonsland. Funkisfestivalen går av stapeln den 1 februari kl 1700 på Kulturskolan.  
 
 
7. Aktuell övrig information 
 
Träffpunkt Simonsland 2.0 – vad har hänt sedan sist? 
Susanne berättade att verksamhetschefer och enhetschefer har träffats vid ett par tillfällen och pratat 
om gemensamma frågor, utifrån de synpunkter som kommit in under processen.  
 
Efter föreningsträffen den 9/9 har föreningarna träffats och utsett personer till ett arbetsutskott. 
Förhoppningen är att flera av de frågor som lyfts på lokala pensionärs- och funktionshinderrådet ska 
kunna tas upp i den nya mötesformen. Arbetsutskottet behöver tydliggöra vilka funktioner i ledningen 
för Träffpunkt Simonsland man vill bjuda in till sådana möten. 
 
Föreningarna ville att de beslutsdokument som rör Träffpunkt Simonsland skall tas fram. 
Susanne tar fram besluten. 
 

8. Övriga frågor 
Det har kommit in en skrivelse från Funktionsrätt Borås. Den har skickats ut till alla ledamöter för 
kännedom. Skrivelsen kommer att besvaras och beslut fattas av Fritids- och folkhälsonämnden i 
december. Svaret skickas sedan ut till ledamöterna i rådet. 
 
Astma- och allergiföreningen ville att enhetschef Tina Brodin bjuds in till nästa möte för en dialog om 
badresor och de aktiviteter som erbjuds där. 
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Skylten vid Badvägen i Sandared med texten ”Här kan du bada din hund” har inte satts upp av 
förvaltningen och inte heller av Segelklubben. Susanne undersöker hur vi kan agera så att den tas bort.  
 
Den 3/12 är den internationella funktionshinderdagen och då anordnas en minimässa på Träffpunkt 
Simonsland. 
 
Nästa möte hålls tisdagen den 18/2 kl 1500-1700, förmöten från kl 1430 till 1500. 
 
 
 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

 

Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Håkan Eriksson Susanne Carlsson 
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