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Centrala pensionärsrådet 

Datum 2022-10-06 

Tid 9.30-12.02 

Plats Kommunstyrelsens stora sessionssal, Stadshuset/Teams 

Deltagare

  

Inledning 

Ordföranden inleder med en stunds tystnad med anledning av Monica 
Johanssons bortgång. 

§ 28 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 29 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare utses Lars Lyborg. Protokollet lämnas i Stadshusets 
reception för justering. 

Ylva Lengberg 
Rune Johansson 
Niklas Arvidsson 
Kaarina Larsson 
Jerry Hagberg 
Birgitta Kristiansson 
Lotta Löfgren-Hjelm 
Birgitta Snygg 
Lars Lyborg 
Ninni Dyberg 
Inga-Lill Johansson 
Kerstin Sylvan 
 
Charlotta Tornvall, § 31 
Johanna Armå 
Anna Frid Johnsen, § 33 
Gull-Britt Byhlin 
Ingegerd Eriksson 
Agneta Simring Larsson 

Kommunstyrelsen, ordförande 
PRO, vice ordförande 
Kommunstyrelsen 
PRO, ledamot 
SKPF, ledamot 
SKPF, ledamot 
FAS, ledamot 
SPF, ledamot 
SPF, ledamot 
PRO, ersättare 
PRO, ersättare 
SKPF, ersättare 
 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
Vård- och äldreförvaltningen 
RPG 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
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§ 30 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

Information om hälsoenkäten ges vid nästa sammanträde då Maria Hallman 
deltar. 

Synpunkt framförs återigen att inbjudna personer bör förbereda sin 
presentation utifrån målgruppen som deltar vid mötet. T.ex. informationen om 
valet vid förra sammanträdet var onödigt omfattande. 

§ 31 Busstrafik och Södra Torget 

Charlotta Tornvall, Stadsledningskansliet Strategisk samhällsplanering, har 
bjudits in till dagens möte för att besvara frågor kring busstrafik i Borås. Hon är 
den person i kommunen som har kontakt med Västtrafik.  

Rådet ser med stor oro på den ändring av busshållplatser som är gjord. Vissa 
linjer stannar inte längre på Södra torget. Tillgängligheten minskar och det 
innebär stora svårigheter för bland andra syn- och hörselskadade. Detta kan 
innebära att kommunen måste bevilja färdtjänst för de som inte längre klarar av 
att ta bussen. Hur mycket kan kommunen påverka detta? 

Staden håller på med en utredning om att göra centrum mer tillgänglig med 
kollektivtrafiken som snart är klar. Ombyggnaderna är ännu inte klara för att 
sätta planeringen i drift. Ansvaret för kollektivtrafikens utveckling ligger hos 
VGR där Västtrafik är ett helägt bolag. Västtrafiks ansvar är planering och 
genomförande av kollektivtrafik. De bestämmer över busstrafiken, 
linjedragningar och hållplatser, turtäthet, biljettpriser, biljettsortiment. 
Kommunens ansvar är bland annat stadsbyggandet, gator, torg, bebyggelse, 
målpunkter, etc. Kollektivtrafiken har ökat de senaste åren och 
förutsättningarna är inte längre desamma utifrån t.ex. nya bussar som är långa 
och bussars framkomlighet. 

Rådet har skickat en skrivelse till BT och Västtrafik med synpunkter på den nya 
bussdragningen. Tillsammans ska seniorerna i Borås skicka en ny skrivelse till 
Borås Tidning.  

Charlotta informerar om att kommunen har gjort ett tillköp för den som inte 
klarar av att åka buss men inte är berättigad till färdtjänst och som har fyllt 75 
år. Då kan man åka mellan två adresser i Borås tätort. Information om detta 
läggs som bilaga till protokollet. 

§ 32 Boråsförslaget 

Johanna Armå, Stadsledningskansliet Kvalitet och utveckling, informerar om 
Boråsförslaget. Ett pilotprojekt som lanserades den 15 augusti och som ska 
följas upp efter sex månader. Detta på uppdrag av den politiska 
beredningsgruppen i medborgarinflytande under Kommunfullmäktige. 
Beroende på genomslagskraft kan Boråsförslaget komma att ersätta e-petitioner 
som vi har idag. Alla som bor, verkar och möts i Borås eller på annat sätt är 
engagerade i stadens frågor, är välkomna att lämna förslag. 
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De inkomna förslagen redovisas två gånger per år till Kommunfullmäktige. 

Johanna har med broschyrer som även finns på olika mötesplatser i staden och 
på webben. 

Bilderna som används i Boråsförslaget är desamma som finns i Visionen om 
framtidens Borås där det handlar om hur vi får med våra medborgare. På 
decembermötet kommer mer information om Visionen. 

Se bifogad PowerPoint-presentation för detaljer. 

§ 33 Äldrelyftet 10.30-11.00 via Teams 

Anna Frid Johnsen, Strategisk kompetensförsörjning Vård- och 
äldreförvaltningen, informerar om Äldreomsorgslyftet. 2020 kom ett beslut från 
regeringen om att denna möjlighet finns. En statlig satsning som syftar till att 
stärka kvalitén i verksamheten och att öka andelen heltids- och 
tillsvidareanställningar inom vård och omsorg. 

Informationen har även gått ut till privata utförare men ingen har nappat. Ett 
samarbete finns även med andra kommuner. 

Rådet ställer frågan om man tittar på språkkompetens innan kursen startar. 
Även hur fördelning män/kvinnor ser ut. Anna svarar att man i samband med 
att chef nominerar tar in betyg från grundläggande svenska. På så sätt säkerställs 
att de formella kraven uppfylls. Det är till största delen kvinnor som går 
utbildningen. 

Se bifogad PowerPoint-presentation för detaljer. 

§ 34 Remiss Angående köttets ursprung 

En motion från Kristdemokraterna angående köttets ursprung har skickats på 
remiss till ett flertal instanser. Ordförande ställer frågan om rådets synpunkt. 

Centrala pensionärsrådet tillstyrker motionen. 

§ 35 Husdjur på Vård- och omsorgsboende 

Ett utskick har gjorts till rådet och ordförande ställer frågan om det finns några 
frågor kring detta. 

En fråga ställs om det går att ha husdjur på alla boenden, om inte i så fall vilka. 
Utsedda vård- och omsorgsboenden har tillåtelse att ha husdjur. Utskickad fil 
visar vilka som i dagsläget har husdjur. Korttidsenheterna är undantagna. 

Ärendet läggs till handlingarna. 

§ 36 Ledamöter inför kommande mandatperiod 

En del frågor har kommit in vad som gäller inför kommande mandatperiod. Vi 
får i nuläget arbeta utifrån det reglemente vi har och besked lämnas när 
revideringen är klar. Planen är att beslut ska kunna fattas i  januari och första 
mötet hålls i mars. Besked ges när vi vet mer.  
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Arbetsutskottet påtalar vikten av att respektive organisation förbereder med 
namnförslag för enklare hantering när beslut är fattat. 

§ 37 Revidering av rådens reglementen 

Ingegerd informerar om att arbetsgruppen har träffats tre gånger i juli och 
augusti. Diskussioner har förts om nuvarande reglemente och de områden/-
rubriker som finns där. Hur ser administrationen ut idag, vad är syftet, vilka 
uppgifter osv. Vid sista arbetsmötet definierades plus och minus utifrån de 
förslag som resonerades vid de två tidigare tillfällena.  

Enkätundersökningen som skickades ut tidigare i våras har legat till grund och 
det är dessa synpunkter som arbetsgruppen har värderat och resonerat kring. 
Remissen har skickats ut till berörda föreningar. Det är viktigt att man får ett 
samlat svar från varje organisation. Vi har en e-postadress per förening och 
sedan får varje förening skicka vidare till lokalföreningarna. Johanna skickar ut 
på nytt med förtydligande om vad man ska göra. 

Den 5 december kommer ärendet upp i Kommunstyrelsen och i januari 2023 i 
Kommunfullmäktige. Remisserna har även gått till alla politiska partier och 
berörda nämnder som har råd. 

Vid mötet informerades om områden där arbetsgruppen föreslår förändringar 
utifrån nuvarande reglemente.  

Se bifogad PowerPoint-presentation för detaljer. 

§ 38 Seniordagen 1 december 2022 

Inbjudningar kommer gå ut till alla som har fyllt eller fyller 80 år mellan 2020 
och 2022. Man kommer även bjuda in de som har serviceinsatser som städ, 
tvätt och inköp redan idag via hemtjänsten. Två sittningar, klockan 12.00-16.00 
och klockan 17.00-20.00. Det kommer bl.a. bjudas på föreläsningar och 
underhållning. Plats: Träffpunkt Simonsland. 

§ 39 Seniormässa 

Skrivelsen som har skickats in till ordförande i egenskap av kommunalråd,  
kommer besvaras i andan av avslag på projektledartjänst. 

§ 40 Övriga frågor 

Av gamla och nya reglementet framgår att de som ska sitta i råden erbjuds 
utbildning inför sitt uppdrag. Organisationerna ska ges möjlighet att ha med 
några fler representanter om namn behöver bytas.  

Planer finns på utbildning i slutet av februari. Bra att ha en dialog och det kan 
finnas möjlighet till det på decembermötet. 

§ 41 Nästa möte 

Nästa möte hålls torsdagen den 1 december. 
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Underskrift 

Ordförande Protokolljusterare 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ylva Lengberg Lars Lyborg 

 



Flextrafik.
Flextrafik är kollektivtrafik för alla som fyllt 75 år eller har färdtjänst. Du behöver 

inte vara bosatt i kommunen för att få resa med. Du kan resa mellan två valfria 
adresser inom Borås kommuncentrum där flextrafik gäller (se karta).

Så här reser du med 
flextrafiken.
Bestäm vilket intervall du vill resa inom och beställ 
sedan din resa genom att ringa 0771-91 90 90 
minst 1 timme innan tidsintervallet börjar. Då ger 
vi dig den exakta avgångstiden. Tyvärr kan du 
inte boka en särskild plats i fordonet då du reser 
med flextrafiken. 

Priser och biljetter.
Resan kostar 42 kronor och du betalar kontant 
eller med kontokort. Västtrafiks periodbiljetter 
och ungdomsrabatter gäller inte.

Du som är berättigad till färdtjänst i Borås reser 
med flextrafik utan kostnad. Du måste fylla i och 
lämna in en ”Anmälan om flextrafik” för att resan 
ska bli kostnadsfri när du har beviljad färdtjänst. 
Kontakta Borås stad på telefon 033-35 50 50.

Om du vill får du ta med dig en medresenär som 
betalar samma pris som du. Två barn under sju 
år får följa med gratis. Dina medresenärer måste 
stiga av och på vid samma platser som du.

Bagage och hjälpmedel.
Du får ta med dig bagage som motsvarar vad man  
vanligen har med på bussen, det vill säga en 
kasse i varje hand eller en resväska. Föraren hjälper 
gärna till att bära ditt bagage fram till fastighetens 
dörr. Tunga och skrymmande hjälpmedel som 
rullstol, rollator eller liknande måste du boka 
särskild plats för när du beställer din resa.

Checklista när du beställer.
• Säg att du vill beställa en resa med flextrafiken. 

• Vad heter du och vilket personnummer har du?

• Vilka adresser vill du bli hämtad och lämnad på?  
Kommunikatörerna hjälper dig att hitta de 
närmaste mötesplatserna. 

• Vilket datum och vilken tid vill du resa?

• Vill du beställa returresa?

• Har du med dig hjälpmedel eller sällskap? 

OBS! 
Kom ihåg att avboka din resa om du får förhinder.

Borås

60
02

90
-1

22

Gäller från 2022-01-09  och tills vidare

Beställning av flextrafik.
Telefon  ................................. 0771-91 90 90 
Vardagar  .............................. 06:00 –22:00
Lör-, sön- och helgdagar  .. 08:00 –22:00



Tidsintervaller  
du kan resa inom.

Måndag – söndag

09:00 – 10:00

11:00 – 12:00

13:00 – 14:00

15:00 – 16:00

17:00 – 18:00

19:00 – 20:00

21:00 – 22:00

27
40

27

40

42

41

Borås

Sandhult

Målsryd

Sjömarken

Gånghester

Frufällan

Hedvigs-
borg

Hestra

ÖNDERED

Bergsäter

Ryda
Sjöbo

Svensgärde
Hulta

Sörmarken

Trandared

NorrbyByttorp

Lunda-
skog

Ramnaslätt

Tullen

Damm-
svedjan

Kristineberg

Göta

Östermalm

Centrum

Viareds
sommarstad

Viared

Hässle-
holmen

Bergdalen

Norrmalm

Borås

Gäller från 2022-01-09  och tills vidare



Boråsförslaget
- ett enklare sätt för boråsarna att lämna förslag till Borås Stad



Så här går det till

• Alla som bor, verkar och möts i Borås, 
eller på annat sätt är engagerade i 
stadens frågor är välkomna att lämna 
Boråsförslag

• Publicerade förslag ligger ute på 
webben i 90 dagar 

• Efter 90 dagar avslutas röstningen 
förslagen granskas

• Förslag som fått 100 röster eller fler 
skickas vidare till respektive 
förvaltning/nämnd med ansvar för 
förslaget



boras.se/boråsförslaget



Så här funkar det ”bakom kulisserna”

• Förslagen inkommer till handläggarvyn

• Förslagen granskas inom fem arbetsdagar – ligger de inom 
kommunens verksamhetsområden?

• Om ja…  publicering på borasforslaget.boras.se

• Om nej…  förslaget avslås



Vilka förslag publiceras inte?

• Förslaget är en felanmälan eller en synpunkt

• Förslaget strider mot gällande lagstiftning, är diskriminerande, bryter mot 
kommunens övriga policydokument eller uppfattas som olämpligt på andra sätt

• Förslaget rör enskilda ärenden eller kan härledas till enskilda personer

• Det är marknadsföring av en produkt eller kommersiell verksamhet

• Förslaget rör en fråga utanför kommunens verksamhetsområden

• Någon annan har lämnat ett snarlikt förslag under de senaste 12 månaderna



• Förslagen bereds likt ”vanliga ärenden” i nämnd

• Efter beredning i nämnd  återkoppling till SKA

• Handläggaren skickar information om beredningsläget till 
initiativtagaren

• Beredningsgruppen får en kortare lägesinformation vid sina möten

• Redovisning av beredningsläget för Boråsförslaget ska upp till 
Kommunfullmäktige två gånger per år

• Redovisningen till Kommunfullmäktige administreras av SKA

Så här funkar det ”bakom kulisserna” (…forts.)



• Totalt 160 publicerade Boråsförslag

• 19 förslag har fått fler än 100 röster 

• Fem-i-topp:
1. Gång- och cykelbana Sandhult-Borås 298 röster

2. Cykelbana mellan Fristad och Borgstena 296 röster

3. Katthem sponsrat av Borås kommun 173 röster

4. Återinsätt bussen till Borgstena 159 röster

5. Cykelväg Fristad-Gingri 158 röster

Status just nu 



Marknadsföring

Lansering 15 augusti

• Pressmeddelande

• Boras.se

• Sociala medier

Under hösten

• Affischering på stan (s.k. eurosize)

• Boras.se

• Sociala medier



Några frågor? 



Äldreomsorgslyftet
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad

Anna Frid Johnsen,

Verksamhetsutvecklare

2022-11-01



Äldreomsorgslyftet

• Statlig satsning
Öka kvalitén i verksamheten      
samt öka andelen heltids- och 
tillsvidareanställningar

• Studera vård- och 
omsorgsutbildning på betald 
arbetstid.  

• Studier 50%  +

Arbete 50% = 100% lön 

• Arbetsgivare får bidrag för 
studiedelen (ej vikarie-
kostnad, kurslitteratur m.m.) 



Äldreomsorgslyftet

• Nationellt yrkespaket 
Undersköterska

1500 gymnasiepoäng

• Svenska 1 och     
Samhällskunskap 1a1 ingår

• Ca 3 terminer,            
studier ca 2 gr/veckan



Nominering - Information - Antagning

Kriterier

• Minst godkänt betyg i svenska grundläggande nivå 
delkurs 4. 

• Visat lämplighet för yrket

• Visat motivation, intresse och förmåga att slutföra vård-
och omsorgsutbildningen, totalt 1 500 gymnasiepoäng 
under utsatt studietid



Äldreomsorgslyftet

• Sedan 2020 minst en 
utbildningsgrupp/termin

• Grundläggande svenska

Delkurs 1-4

• Socialrätt för                
Första linjens chefer



Sammanställning

• Totalt 170 personer 

• 8 klasser/grupper
grupp 1-4 färdiga, 5-8 pågående

• 56 färdiga undersköterskor (varav 16 män)
29 Hemtjänst
20 Vobo
7 Korttid, Natt- och larm 



Rekvirering, Återrapportering

• 2020 - 5 mkr, 1,3 mkr

• 2021 - 36 mkr, 9 mkr

• 2022 - 18 mkr, ?

Sedan 2022 ingår Äldreomsorgslyftet i 
Sveriges Återhämtningsplan och 
finansieras delvis med EU-medel.



Planering framåt…

• Beslut 2023

• Planering för förlängning

• Skyddad yrkestitel 
undersköterska juli 2023, 
övergångsbestämmelser 
fram till 2033   



Rekommenderar 
utbildningen 

100%

Den teoretiska 
kunskapen har 

förbättrat kvalitén 
på det praktiska 

arbetet!

Fått en större 
förståelse för hur 

komplext arbetet är!



Tack!

Anna Frid Johnsen,

Verksamhetsutvecklare

2022-11-01



Revidering av rådens reglementen
2022-10-06 



Tidsplan

21 juli -
Workshop

22 augusti
- Workshop

31 augusti
Workshop

12 
september-
30 oktober 

Remiss

11 november  
Remiss-

sammanställning klar

5 december 
Kommunstyrelsen

januari 2023 
Kommunfullmäktige



Några förändringar i förslaget på nytt 
reglemente

Alla råd har samma reglemente

1. Budget

2. 4 råd – SON och VÄN specifika frågor, CFR och CPR 
övergripande frågor 

3. Alla föreningar ska kunna vara inkluderade oavsett storlek

4. Ersättares roll

5. Uppföljning och utvärdering

6. Rätt fråga tas upp i rätt råd

7. Vice ordförande 
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