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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2018-02-06
Tid och plats
Kl 9.15-11.30, Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5
Omfattning
§§ 51-64
Närvarande ledamöter
Malin Carlsson, Kommunstyrelsen, ordförande
Annette Carlson, Kommunstyrelsen
Rune Johansson, PRO
Marja Lindstedt, PRO
Lars Lyborg, SPF
Ritha Mårtensson, SPF
Bruno Karlsson, SKPF
Jerry Hagberg, SKPF
Margit Thorén, FAS

Ersättare

Kaarina Larsson, PRO
Birgitta Snygg, SPF
Anna-Lisa Nyström, SPF
Marianne Johansson, SKPF
Mona Carlbom, SKPF
Lotta Löfgren Hjelm, FAS

Övriga

Jan-Åke Claesson, tekniska förvaltningen § 56
Maria Nilseus, Stadsledningskansliet
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet

§ 51 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 52 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare utses Lars Lyborg

§ 53 Föregående mötesprotokoll
Vid förra mötet informerade Ida Legnemark om ett projekt avseende arbetsformer i
hemtjänsten. Detta projekt startas nu upp och förvaltningen kommer att arbete med alla
hemtjänstgrupper, dock ej på samma gång utan en efter en.
Protokollet läggs till handlingarna.
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§ 54 Motion från allianspartierna, Ökad valfrihet och
mindre byråkratiskt biståndsbedömning för äldre
Rådet ställer sig positiva till motionen.

§ 55 Motion; Automatiserad behandling av bistånd
Rådet avstår från att yttra sig i frågan.

§ 56 Kollektivtrafik
Jan-Åke Claesson ger en information om aktuellt trafikläge i stadskärnan.
 Lilla Brogatan kommer att återställas i etapper under året.
 Hallbergsplatsen kommer att vara arbetsplats under flera år.
 Det saknas p-platser i staden, Simonsland och Druvefors diskuteras specifikt.
Alternativ att p-platser finns utanför och i framtiden kan de bussas in till
city. Mentalt vill dock alla komma så nära som möjligt.
 Kollektivtrafiken är viktig för äldre personer, rådet lyfter fram att Allegatan även
fortsättningsvis ska vara en bil- och bussgata. För att öka säkerheten vid
busstationer föreslår rådet ”gater och anger Göteborg som ett gott exempel.
 Tillstånd till handikapparkering diskuteras, Transportstyrelsens regler gäller.
Ansökan kan göras direkt på Borås stads webbsida eller på blankett. Tekniska
förvaltningen handlägger ansökan, läkarintyg krävs. Man kan söka som
passagerare, har man rätt till färdtjänst och behöver hjälp vid transport kan man
ansöka om ledsagare.
 Pensionärsrådet vill vara delaktiga då ny upphandling av färdtjänst ska ske.

§ 57 Inkommen skrivelse från RPG
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) har verksamhet i Borås. Föreningen
önskar få delta och lyssna vid centrala rådets möten. Viktigt att alla som vill bidra får
vara med. RPG inbjuds att finnas med vid kommande möten, som adjungerande.

§ 58 Information om SPF:s arbete Brott mot äldre
Lars Lyborg informerar om organisationens arbete, Brott mot äldre.
Organisationen sökte och fick pengar för att genomföra ett brottsförebyggande arbete.
Som stöd i detta arbete har en projektledare funnits. SPF har genomfört temadagar och
studiecirklar kring materialet ”Mej lurar du inte” i Sjuhäradskommunerna.
Övriga organisationer har också aktiviteter kopplat till främjande och
brottsförebyggande insatser. Dessa aktiviteter är uppskattade av medlemmarna.

§ 59 Information från lokala pensionärsråd
Den 21-22 november 2018 genomförs en funktionshindermässa på Åhaga. Flera av
organisationerna i rådet har fått förfrågan om medverkan. Vi behöver ha ett gemensamt
förhållningssätt i staden.
Funktionshinderkonsulenten Hera Iskander Nowak har information om mässan.
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§ 60 Lokal arbetsgrupp äldre
Inget att rapportera sedan föregående möte.

§ 61 Uppföljning och revidering av arbetsformer för
centralt/lokalt råd
I nuvarande reglemente framgår att uppföljning av rådens arbete ska genomföras inför
ny mandatperiod 2019. Reglementet behöver ses över, rådet tycker att det är för tidigt
att utvärdera de övriga rådens arbete efter knappt ett år. Organisationerna föreslår
därför att arbetsformen med tre råd skall fortsätta ytterligare en mandatperiod före
utvärdering. Vid mötet utses rådets arbetsutskott som arbetsgrupp för ev. revidering av
reglementet. Första mötet är den 12 mars. Centrala rådet uppmanar de lokala råden att
ta upp denna fråga.

§ 62 Information om seniormässa
Rune Johansson informerar att han blivit kontaktad av News 55 Seniorevent och att de
planerar en mässa till hösten i Borås. Med anledning av mässan som redan är planerad
på Åhaga den 21-22 november meddelar pensionärsorganisationerna News 55
Seniorevent att en seniormässa inte är aktuell 2018.
Vi har bra förutsättningar på Träffpunkt Simonsland att anordna temadag/mässa för
målgruppen 65+.

§ 63 Somatisk dagverksamhet
Det finns idag biståndsbedömd dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
Rådet framför att det finns behov av liknande dagverksamhet för personer med
somatiska sjukdomar. Frågan överlämnas till vård- och äldrenämndens lokal
pensionärsråd.

§ 64 Övriga frågor
Maria Nilseus delar vid mötet ut en broschyr om när man kan möta
äldreombudsmannen på de olika mötesplatserna. Denna information finns även på
stadens webbplats.
Maria Nilseus har sammanställt en verksamhetsrapport för år 2017 som kommer att
presenteras vid nästa möte.
Maria Nilseus informerar om ett integrationsprojekt som genomförts under hösten 2017
för kvinnliga flyktingar 55år och äldre. Det var ett samarbetsprojekt mellan
Arbetslivsförvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen och Stadsledningskansliet.
Syftet var att bryta isoleringen för de äldre kvinnliga flyktingarna, samtidigt som det
svenska språket tränas och kvinnorna integreras i det svenska samhället. Det blev fem
flyktingar som deltog i de sex träffarna som genomfördes och som leddes av tre kvinnor
från Frivilligcentralen. Orsaken till att inte fler deltog är att det är en svår grupp att nå,
det finns inte många kvinnliga flyktingar 55+ samt att några deltog i SFI-undervisning
och kunde inte komma till träffarna. Diskussion om fortsättning pågår samt om att
eventuell uppstart av nya grupper.
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Vad gäller för oss som organisationer i och med att dataskyddsförordningen blir lag.
Kan kommunens PUL-ansvarig ge information? Frågan återkopplas vid nästa möte.
Nästa möte är den 22 maj 2018.

Vid protokollet
Ingegerd Eriksson

Justeras

Malin Carlsson
Ordförande

Lars Lyborg
Justerare

