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Centrala pensionärsrådet 
Datum 2021-02-04 
Tid 9.30-12.00 
Plats Teams 

§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

§ 2 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare utses Jerry Hagberg. 

Ylva Lengberg Kommunstyrelsen, ordförande 
Rune Johansson PRO, vice ordförande 
Niklas Arvidsson Kommunstyrelsen 
Bengt-Ivar Skogström PRO, ledamot 
Kaarina Larsson PRO, ledamot 
Jerry Hagberg SKPF, ledamot 
Birgitta Kristiansson SKPF, ledamot 
Lotta Löfgren-Hjelm FAS, ledamot 
Birgitta Snygg SPF, ledamot 
Lars Lyborg SPF, ledamot 
Ninni Dyberg PRO, ersättare 
Inga-Lill Johansson PRO, ersättare 
Kent Gustavsson SPF, ersättare 
Monica Johansson SPF, ersättare 
Kerstin Sylvan SKPF, ersättare 
Inger Ekelin FAS, ersättare 
 
Maria Jonsson, § 4  Vård- och äldreförvaltningen 
Anah Sjösten, § 5 Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Johanna Sundström, § 5 Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Peder Andersen, § 6 Tekniska förvaltningen 
Katrin Arvén, § 6 Tekniska förvaltningen 
Charlotta Tornvall, § 7 Stadsledningskansliet 
Gull-Britt Byhlin RPG 
Ingegerd Eriksson Stadsledningskansliet 
Maria Hallman Stadsledningskansliet 
Melissa Lennartsson Stadsledningskansliet 
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§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 4 Information från Vård- och äldreförvaltningen 
Maria Jonsson, Vård- och äldreförvaltningen, presenterar senaste lägesbilden 
gällande utvecklingen av covid-19. Antalet inneliggande patienter med bekräftad 
covid-19 går nedåt i hela Västra Götalandsregionen. Läget är dock fortsatt 
ansträngt för sjukvården. Vecka 4 fanns 38 smittade brukare/patienter av totalt 
cirka 4200 inom Vård- och äldreförvaltningen.  

Maria presenterar den senaste statistiken kring vaccinationer. Samtliga vård- och 
omsorgsboenden är färdiga med dos 1, och vissa har även avklarat dos 2. 
Vaccination av personal med vårdnära yrken pågår parallellt. Det råder en 
osäkerhet kring hur många vaccindoser som kommer levereras vecka för vecka, 
men de som redan vaccinerats med dos 1 är garanterade att vaccineras med dos 
2 av samma vaccin. Olika typer av vaccin kommer inte att blandas.  

Den som är inskriven i hemsjukvården kan boka tid för vaccination både 
digitalt och via telefon. Brukare med hemtjänst får ett brev hem som fungerar 
som en biljett för vaccination inom fas 1. Även hushållsnära kontakter 
vaccineras. För fas 2 startar vaccination först 15/2, eftersom vårdcentralerna 
inte fått några leveranser av vaccin ännu. Det finns en risk för att datumet 
skjuts fram ytterligare.  

I nuläget är Dalsland hårdare drabbat än andra delar av Västra Götaland. 
Orsaken är troligtvis att smittspridningen går i olika takt i olika delar av 
regionen. Sjuhärad har redan sett den topp som Dalsland nu befinner sig i.   

 

§ 5 Kraftsamling kring ofrivillig ensamhet 
Anah Sjösten och Johanna Sundström, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
medverkar för att informera om kraftsamlingen kring ofrivillig ensamhet.  

Ensamhet har varit en aktuell fråga i forskningsvärlden i cirka 15 år, vilket är en 
kort tid i forskningssammanhang. Ensamhet är en subjektiv känsla som uppstår 
till följd av den upplevda skillnaden mellan den önskade nivån av sociala 
relationer och den nivå man faktiskt befinner sig i. Ensamhet är därmed svårt 
att mäta.  

Träffpunkt Simonsland har från start haft i uppdrag att bryta ofrivillig 
ensamhet. Tidigare har man jobbat med detta genom att arrangera olika typer 
av aktiviteter, men på grund av pandemin har verksamheten hållits helt stängd 
från december. Däremot har man till följd av pandemin öppnat en stödlinje, 
vilket har varit en uppskattad insats. Personer som behövt hjälp har matchats 
med frivilliga som har möjlighet att hjälpa till. Flödet på samtal till stödlinjen 
har nu börjat minska, vilket skapat större utrymme för diskussioner kring hur 
man kan kraftsamla kring ensamhet.  
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Kommunfullmäktige har gett träffpunkten i uppdrag att inrätta en 
frivilligcentral. Just nu läggs en grund för detta. Frivilligcentralen ska vara en 
given plats dit frivilliga invånare kan vända sig om man har möjlighet att hjälpa 
andra, samt även om man själv är i behov av stöd. Kommunen kommer stå 
som huvudman.  

I april 2020 fick Fritids- och folkhälsoförvaltningen i uppdrag att skriva en 
rapport om effekterna av covid-19 med fokus på äldre, utifrån ett 
folkhälsoperspektiv. Rapporten lyfter nio åtgärdspunkter, varav ett är att 
kraftsamla kring ofrivillig ensamhet. Utifrån detta har en arbetsgrupp bildats, 
bestående av representanter från kommunen, Svenska kyrkan, Borås 
besöksverksamhet och pensionärsorganisationer. 

Anah och Johanna tipsas som att jämföra med frivilligcentralen Oscar i 
Göteborg, som drivs av Svenska kyrkan.  

§ 6 Färdtjänsttaxa 
Peder Andersen och Katrin Arvén, Tekniska förvaltningen, medverkar för att 
informera om förändringar i färdtjänsttaxan.  

Västtrafik ändrade zonindelning och taxa i höstas. Kommunen ska följa de 
ändringar som görs inom lokaltrafiken, vilket medfört att färdtjänsttaxan 
korrigerats från den 1/1 2021. Nu ligger Borås tillsammans med större delen av 
Västra Götaland i en och samma zon. Tidigare var zonerna uppdelade i tätorter 
och kommunzoner. 

Resor inom tätort har höjts från 33 kr till 41 kr. Resor till ytterområden har 
sänkts från 44 kr till 41 kr. Resor utanför kommunen, max 10 km in i 
angränsande kommun, har höjts från 79 kr till 82 kr. Det finns en 
högkostnadsgräns som motsvarar kollektivtrafikens periodkort.  

Rådet påtalar att Tekniska förvaltningen borde ha remitterat förslaget på ändrad 
taxa till rådet innan ändringen fastslogs av Kommunfullmäktige. Tekniska 
förvaltningen tar med sig synpunkten.  

Förslag lyfts om att återinrätta det trafiksäkerhetsråd som tidigare fanns under 
Tekniska förvaltningen. Idag finns istället ett regionalt råd. Rådet behöver 
fundera på hur man ser på representantskapet i regionen.  

§ 7 Västtrafiks hantering av pandemin 
Charlotta Tornvall, Strategisk samhällsplanering, medverkar i egenskap av 
kommunens kontaktperson till  Västtrafik i persontrafiksfrågor. 

Resandet har minskat cirka 50 procent i genomsnitt sedan pandemin bröt ut. 
Det finns variationer på enskilda linjer men effekten på resandet har varit 
likartad i hela trafikområdet. 

Resandeutvecklingen bedöms ligga kvar på en relativt låg nivå även 2021. 
Resandet kommer vara påverkat även de närmast kommande åren. Vad 
”normalnivån” för resandet i kollektivtrafiken är efter pandemin är dessutom 
mycket svårt att förutsäga – bedömningen är ett minskat resande om 10–15 
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procent. Det finns en uppenbar risk att det ekonomiska läget kommer att vara 
fortsatt ansträngt utifrån ett minskat resande och därmed minskade intäkter. 

Med anledning av rådande situation har Västtrafik beslutat att förstärka linjer 
där beläggningsgraden överstiger 80 procent. Sedan den 7 januari gäller även 
Folkhälsomyndighetens rekommendation om att bära munskydd i 
kollektivtrafiken i rusningstid. Resenären ansvarar själv för att 
rekommendationen efterlevs. Bedömningen är att omkring 30-40 procent av 
resenärer nationellt följer rekommendationen om munskydd.  

§ 8 Förebyggande information 
Arbetsgruppen Förebyggande information planerar en mässa för seniorer. 
Arbetsgruppen består av representanter från kommunen, 
pensionärsorganisationer och funktionshinderorganisationer. Maria Hallman, 
äldreombud, presenterar förslag på vad mässan kan innehålla. Tanken är att 
mässan ska innehålla utställningar, föreläsningar och underhållning. Bland 
föreslagna utställare finns såväl offentliga som privata och ideella aktörer. 
Finansiering ska ske genom samverkan och bidrag från involverade 
förvaltningar, föreningar och privata aktörer. Mässan ska vara kostnadsfri för 
besökare. Kontakt har ännu inte tagits med föreslagna aktörer. 

Rådet framför att antalet aktörer och programpunkter i förslaget behöver 
begränsas för att innehållet inte ska bli övermäktigt. Arbetsgruppen behöver 
även överväga ett lägsta antal aktörer för att mässan ska vara genomförbar.  

Förslag lyfts om att göra hemställan om öronmärkta ekonomiska resurser för 
mässan till kommunen, för att undvika att ekonomin hamnar på de olika 
nämnderna.  

Arbetsgruppen återkopplar till rådet igen om några månader. Till dess ska 
arbetsgruppen undersöka intresse för medverkan hos de tilltänka aktörerna.   

Birgitta Snygg ställer upp i arbetsgruppen som representant för SPF. 

§ 9 Äldreombudet informerar 
Maria Hallman ger en förhandsvisning av Äldreombudets rapport 2020. 
Rapporten kommer att presenteras för politiken i mars. Maria presenterar sina 
uppdrag, vilka bland annat innefattar seniorguide, telefonkontakter, hembesök 
och informationsmöten. Vissa uppdrag har begränsats på grund av pandemin. 
Bland de vanligast förekommande samtalen till äldreombudet finns sociala 
samtal, boendefrågor, digitaliseringsfrågor samt frågor om aktiviteter. Många 
samtal har handlat om ensamhet, och enstaka suicidsamtal har förekommit. 
Maria har dessutom ägnat mycket tid åt stödlinjen. Pågående arbete kretsar 
kring arbetsgruppen Förebyggande information och seniormånaden i oktober 
2021 med mera. 

Nytt för årets rapport är att Maria fått samtal från äldre som står utan boende 
och behöver stöd. Kommunen kan tillhandahålla bostäder för vissa grupper. 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har även en enhet som heter 
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vräkningsförebyggande som man kan kontakta i dessa fall. Det finns även 
härbärgen i staden som kunnat erbjuda platser trots smittspridningsåtgärder. 

§ 10 Trafikfrågor 
Inga ytterligare trafikfrågor lyfts. 

§ 11 Nästa möte 
Nästa möte hålls den 6 maj. Utgångspunkten är att mötet kommer att hållas 
digitalt. 

§ 12 Övriga frågor 
Motionen Värdighetsgarantier i äldreomsorgen har remitterats till rådet. Rådet 
tillstyrker motionen, med tillägget att efterlevnaden av värdighetsgarantierna 
regelbundet måste följas upp för att ett införande av sådana ska få effekt. 

 

Underskrift 
Ordförande Protokolljusterare 
Underskrift Underskrift 
  

 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Ylva Lengberg Jerry Hagberg 
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