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Centrala Pensionärsrådet

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-12-06
Tid och plats
Kl 9.30-12.00, Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5
Omfattning
§§ 38-50
Närvarande ledamöter
Malin Carlsson, Kommunstyrelsen, ordförande
Annette Carlson, Kommunstyrelsen
Rune Johansson, PRO
Marja Lindstedt, PRO
Lars Lyborg, SPF
Ritha Mårtensson, SPF
Jerry Hagberg, SKPF
Margit Thorén, FAS

Ersättare

Ida Legnemark, Kommunstyrelsen
Karl-Gustav Drotz, Kommunstyrelsen
Bengt-Ivar Skogström, PRO
Kaarina Larsson, PRO
Birgitta Snygg, SPF
Marianne Johansson, SKPF
Mona Carlbom, SPRF
Lotta Löfgren Hjelm, FAS

Övriga

Peder Englund, Stadsledningskansliet § 45
Maria Nilseus, Stadsledningskansliet
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet

§ 38 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 39 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare utses Jerry Hagberg.

§ 40 Föregående mötesprotokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 41 Motion från Patric Cerny (L) om vårdhundar
Rådet tillstyrker motionen med följande synpunkter.
Att ha fyrfota vänner på vård- och omsorgsboende som husdjur kan innebära
bekymmer. Rådet är mer positiv till vårdhundar då det utgår från det behov som finns
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hos individ eller boende. Rådet vill också lyfta fram de positiva effekterna med så
kallade ”demenskatter” vilka används inom äldreomsorgen på flera demensboenden.

§ 42 Motion; Tänderna är också en del av kroppen!
Morgan Hjalmarsson (L)
Rådet tillstyrker motionen.
Rådet upplever att det kan finnas motstånd från personalens sida att ge stöd till dem
som börjar få svårigheter att klara sin egen munvård. Man måste kanske ibland göra
insatser trots att individen inte vill.
Malin Carlsson informerar att regionen kontaktat Borås Stad om att erbjuda kostnadsfri
utbildning till våra verksamheter. I Mariestad har man genomfört ett projekt med
kommunal tandhygienist.

§ 43 Kollektivtrafik
Positivt att det nu finns en busskur vid rondellen på Hestra.
Rådet framför ett antal synpunkter på turdragning och turtidtabell. Buss 150 måste få gå
genom Sjöbo, åtminstone varannan busstur. Bussen till Tosseryd går genom Sjöbo men
den går alldeles för sällan. Buss nummer sex till Sankt Sigfrids kyrkogårdgår för sällan.
Linje nummer åtta ska ha delad turdragning mellan Sörmarken och Hulta ängar. Synpunkterna delges Charlotta Tornvall som är kommunens kontaktperson gentemot Västtrafik. Malin Carlsson informerar om kommunernas dialog med Västtrafik när det gäller
tur- och tidtabeller men också strategier för att kollektivtrafik ska öka.
De slutliga besluten tar Västtrafik.
Jan-Åke Claesson medverkar vid nästa möte, han kommer då att informera om
handikapparkeringstillstånd och sjukresor.

§ 44 Information från lokala pensionärsråd
Resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning 2017 finns att ta del av på webbsidan;
https://www.boras.se/omsorgochstod/kvalitetresultatochjamforelser/utvarderingochja
mforelser/brukarundersokningaldreomsorg2017.4.eb0812115f16230451bc56c.html
Två remisser har behandlats av Våd- och äldrenämndens lokala råd i november,
Riktlinjer för hemtjänst och riktlinjer för bistånd till vård- och äldreboende.
Kommunfullmäktige har gett Vård- och äldrenämnden i uppdrag att utreda
trygghetsboende plus. Äldre som ansöker om vård- och omsorgsplats får avslag på
grund av att behovet av vårdinsatser inte finns, men känner en otrygghet att bo själv.
Till trygghetsboende plus ska man ändå kunna få flytta in, man bor och har
hemtjänstinsatser. Olika profiler på boende ska kunna utvecklas. I pilotprojektet ingår
fyra lägenheter än så länge men det är för att se om det finns personer som vill bo på ett
trygghetsboende plus. Det kommer att vara en biståndsbedömd verksamhet.
Lägenheterna som byggs i Sjömarken är inte trygghetsbostäder men har en god
tillgänglighet. För att få till mötesplatser på flera håll måste vi samarbeta kring de lokaler
som finns ute i stadsdelarna.
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Den 21- 22 november 2018 kommer det att anordnas en Funktionshindermässa i Borås.
Brev har gått ut till alla som under 2017 fyller 65 år att broddar finns att få. Hämtar man
inte ut broddar under året förfaller möjligheten.

§ 45 Information från Centrum för kunskap och
säkerhet
Peder Englund informerar om en ny avdelning på Stadsledningskansliet, Centrum för
kunskap och säkerhet. Avdelningen har flera uppdrag. Informationsbilder från Peders
presentation biläggs protokollet
Diskussion kring trygghet för äldre i hemmet med personer som ringer på hemma.
Peder informerar om polisens cirkagrupp, polisens satsning för brott som sker hos äldre.
Cirkagruppen har koppling till lokalpoliserna som finns i stadsdelarna.
SPF har arbetat med, Brott mot äldre, Lars Lyborg ger rådet en redovisning av detta
arbete vid nästa möte.
Kameraövervakning diskuteras vid mötet, hur ser lagstiftningen ut?
Ibland blir det en integritetsfråga.

§ 46 Budget 2018
Budgeten finns på webbplatsen;
https://www.boras.se/download/18.40a662116003d663223755f/1513603117109/Bud
get%202018%20Bor%C3%A5s%20Stad.pdf
Det finns en politisk enighet att utveckla stödet till unga dementa och dess familjer. Idag
får familjerna stöd från flera förvaltningar, från årsskiftet ska Vård- och äldreförvaltningen ansvara för utförandet av all verksamhet till målgruppen. Vi har idag inte anhörigstöd till barn under 18 år, former för detta ska ses över. Allt kommer dock inte att
vara klarlagt till 1 januari 2018.
Under 2018 kommer det att göras en särskild satsning på arbetsmiljön i hemtjänsten.
Dagens situation för hemtjänsten kommer att kartläggas och arbetsgrupper kommer att
väljas ut där försök med lösningar för en balanserad arbetstillvaro genomförs. Ett utvecklingsarbete ska startas för att skapa ökat personalinflytande och delaktighet för undersköterskor och vårdbiträden.
En utvecklad fritidsverksamhet bidrar till ökad livskvalitet och det sociala innehållet på
vård- och omsorgsboendena ska därför utökas. Vård- och äldrenämnden får i uppdrag
att inventera och utöka utbudet av aktiviteter på vård- och omsorgsboendena.
Tandhälsan hos äldre som vi tidigare idag talat om finns med finns med i budgeten,
Vård- och äldrenämnden uppdras att skapa förutsättningar för information och stöd till
äldre beträffande tandvård och tandhälsa.
Taxor och avgifter för 2018 finns under länken;
https://www.boras.se/download/18.40a662116003d663223756b/1512032966995/Tax
or%20och%20%20Avgifter%202018.pdf
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Rune Johansson har uppskattat månadskostnaden för enskild till 1200 om man stadigvarande har medicin, sjukresor/färdtjänst och hemtjänstinsatser. Då är hänsyn taget till
högkostnadsskydd.

§ 47 Lokal arbetsgrupp äldre
Margit Thorén rapporterar från mötet den 21 november. Den 1 januari 2018 träder den
nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. En
överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen är
under framarbetande. Den nya lagen innebär att vårdgivarna och kommunernas
socialtjänst behöver förbereda i sina respektive organisationer både vad gäller
organisation, samverkansrutiner för att säkerställa trygga vårdövergångar mellan
huvudmännen m.m.
Ny planeringsprocess kring patienten, planera insatser tidigt. Redan när man skrivs in
ska planeringsprocessen starta. Utskrivning ska kunna ske på lördagar och söndagar.
Betalningsansvaret träder in efter 3 dagar.
Största förändringen blir för vårdcentralerna som ska ha en ansvarig person med vid
utskrivning. Dalsjöfors vårdcentral är aktiva i detta arbete.
Alla ska vara igång med mobilt läkarteam nu.
Ett fallförebyggande arbete pågår. Nu finns möjlighet att delta i en studiecirkel om
fallprevention, ”En aktiv livsstil hela livet” som Närhälsan Solhem anordnar.
Informationsmaterial bifogas protokollet.
Det kommer att öppna en ny rehabiliteringsenhet på Stora torget, man behöver ingen
remiss för kunna gå dit.

§ 48 Roller centralt/lokalt råd
Rådens arbete ska bidra till en positiv utveckling i verksamhetsfrågor, vi ska hitta en
effektiv organisation med korta ledtider. Diskuterar pensionärsrådens olika roller och
ansvarsfördelning. Pensionärsorganisationerna vill att det under våren tillsätts en
arbetsgrupp som tar fram förslag på arbetsordning inför ny mandatperiod. Politisk
medverkan önskas i detta arbete. Utvärdering av nuvarande arbetssätt bör genomföras.
Organisationerna behöver fatta beslut om representanter på årsmöten.

§ 49 Återkoppling från äldremässa
Pensionärsorganisationerna är i stort sett nöjda med mässan som genomförts i
Parkhallen. Några missar, te x FAS fanns inte med i annonsen i Borås Tidning eller i
informationsbroschyren som delades ut i samband med mässan. Skriftlig återkoppling
har skett till eventföretaget.
Representation saknades från kommunens sida när det gäller färdtjänst och hemtjänst.
Organisationerna vill gärna hitta någon form av mässa även nästa år, ev en kommunal
mässa. Paneldebatt med politisk medverkans diskuteras som ett nytt inslag.
Ställningstagande behöver också göras för ett mera långsiktigt arbete med seniormässor
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framåt. Kan Träffpunkt Simonsland vara navet i ett sådant arbete? Frågan överlämnas
till Fritid- och folkhälsonämndens lokala råd.

§ 50 Övriga frågor
Ida Legnemark informerar om den aktuella situationen inom Vård- och äldrenämnden.
Annika Andersson är tillförordnad som förvaltningschef under 6 månader.
Margit Thorén har egen erfarenhet av ”trygg hemgång” Detta är ett bra koncept.
Hemsjukvården fungerar bra, kan bli ännu bättre om det planeras i samråd med
hemtjänstgrupperna.
Fortfarande är cirka 60 % av alla besök i hemtjänsten kortare än 15 minuter. Rune
Johansson informerar att Stockholm Stad inför ”ramtid ” inom hemtjänsten.
Han framför också att hemtjänsten måste arbeta mer förebyggande, se till den enskildes
livssituation och påkalla om det inte överensstämmer med insatserna den enskilde har
te x gammal mat i kylskåp etc. Verksamheten är väldigt schemastyrd mer flexibilitet
behövs.
Vårens möten är den 6 februari 2018 och 22 maj 2018.
Vid protokollet
Ingegerd Eriksson

Justeras

Malin Carlsson
Ordförande

Jerry Hagberg
Justerare

