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Centrala Pensionärsrådet

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-09-07
Tid och plats
Kl 9.30-12.00, Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5
Omfattning
§§ 27-37
Närvarande
Malin Carlsson, Kommunstyrelsen, ordförande
Annette Carlson, Kommunstyrelsen
Rune Johansson, PRO
Marja Lindstedt, PRO
Kjell Eliasson, PRO
Bruno Karlson, SKPF
Jerry Hagberg, SKPF

Ersättare

Karl-Gustav Drotz, Kommunstyrelsen
Bengt-Ivar Skogström, PRO
Kaarina Larsson, PRO
Lennart Eliasson, PRO
Birgitta Snygg, SPF
Anna-Lisa Nyström, SPF
Lotta Löfgren Hjelm, FAS

Övriga

Sofie Nelsén, Fritids- och folkhälsoförvaltningen §30
Maria Nilseus, Stadsledningskansliet
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet

§ 27 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 28 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare utses Lotta Löfgren Hjelm.

§ 29 Föregående mötesprotokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 30 Seniormässa
I våras fick Rune Johansson ett samtal om eventuell medverkan att arrangera seniormässa i Borås. Pensionärsorganisationerna har sedan träffat New 55 Seniorevent.
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I somras blev också Borås Stad informerad om att en seniormässa planeras den 16-17
november 2017 i Parkhallen. Rådet påtalar att det är viktigt att Borås Stad medverkar på
denna mässa.
Sofie Nelsén som är enhetschef på Träffpunkt Simonsland medverkar vid mötet.
Sofie informerar att Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen kommer att ha tre bord på mässan. Rådet framför att det är viktigt att representanter
för färdtjänst, handikapparkering samt fixartjänst finns med vid sådana här arrangemang. Viktigt att pensionärer får information om insatser som man behöver i ett tidigt
skede. Sofie åtar sig att kontakta berörda förvaltningar.
Rådet anser dessutom att Västtrafik bör medverka vid denna mässa.

§ 31 Kollektivtrafikfrågor
Beredning av remiss, Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser pågår.

§ 32 Information från lokala pensionärsråd
Maria Nilseus redogör för vad som kommit upp på de lokala råden. Organisationerna
vill att ersättare i råden får delta vid alla möten, i reglementet framgår att ersättare medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande. Malin Carlsson meddelar att det
beslutade reglementet gäller mandatperioden ut. Inför ny mandatperiod kommer nuvarande reglemente att följas upp och vid behov revideras. Organisationerna framför att
detta arbete behöver påbörjas under våren.

§ 33 Remiss; Motion, De som behöver mest stöd ska
också ha mest stöd
Pensionärsrådet ställer sig bakom utvecklingen att stödja gruppen äldre personer med
funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsinsatser bör ske i enlighet med den enskildes
behov och föregås av en individuell bedömning.

§ 34 Budget 2018
Ordförande informerar om det budgetarbete som har påbörjats och uppmanar rådet att
lyfta fram områden som är viktiga att ha med i budgetdiskussionerna.
Kommunstyrelsen har två budgetdagar nästa vecka.
Områden som diskuterades vid mötet;
 Flexibel organisation som kan tillgodose brukarens behov
 Nytt äldreboende
 Befolkningsstrukturen, hur säkerställer vi ökningen av gruppen 75-84 år
 Etniska grupper kommer in i stor utsträckning.
 Problem med dyra bostäder.
 Tänk på att investeringsbudgeten påverkar framtida driftskostnader.

§ 35 Lokal arbetsgrupp äldre
Inget nytt att redovisa sedan föregående möte

3

Centrala Pensionärsrådet

§ 36 Sommaren 2017
Semesterrekryteringen pågick ända till mitten av juli med anledning av många avhopp
och ett stort behov av vikarier. Alla enheters vikariat löstes till sist. Äldreomsorgen har
rekryterat ca 400 personer som vikarier för sommaren, ca120 av dessa fortsätter som
timanställda.
När det gäller hälso- och sjukvårdspersonal har en del sjuksköterskestudenter,
läkarstudenter, pensionärer, timanställda med anställning inom annan verksamhet, samt
bemanningsföretag anlitats. Behovet har inte täckts tillräckligt, vilket inneburit en del
övertid för egen personal samt ”sålda” semesterveckor.
SÄS stängde inte lika många platser som man förvarnat. Kommunen har därför haft
tillgängliga korttidsplatser hela sommaren. De tomma VOBO- platserna som planerade
att användas om det blev fullt på korttid behövdes inte användas.
Kontakten med övriga vårdgivare har fungerat, även akuta hembesök av VC- läkare har
gjorts i vissa delar av staden, detta har varit en trygghet för brukare.
Den centrala bemanningsenheten har påbörjat utvärdering av semesterrekryteringen och
kommer även ta med Vård- och äldreförvaltningen i detta arbete. Det handlar om att
tillgången av sökande inte matchar vårt behov. Vi har haft en webblänk där
enhetscheferna har uppmuntrat vikarierna att fylla i hur de upplevt det att arbeta inom
äldreomsorgen i sommar. 226 personer har svarat och sammanställning kommer inom
kort. Utvärderingen kommer även hjälpa oss att titta på vad vi kan göra bättre 2018.
Ledamöter i rådet som har hemtjänstinsatser upplever att verksamheten under
sommarmånaderna fungerat mindre bra. Verksamheten lever inte upp till de
värdighetsgarantier som finns. Det har varit väldigt många olika personer som utför
insatser och flera påtalar att man har inte fått sina insatser.
En ledamot i rådet informerar att SÄS rekryterat ett antal seniorer som semestervikarier,
man har lyckats utifrån att men erbjuder fördelaktiga villkor vid anställning.

§ 37 Övriga frågor
Pensionärsrådet är oroligt för det som sker i kommunen, våldsdåd, narkotikabrott och
inbrott är några exempel. Vi har ett annat kulturellt samhälle idag och det är viktigt att
kommunen samverkar med andra aktörer i denna fråga, t ex polisen. Mötesplatser där
man kan mötas över gränser föreslås. Rådet tycker det är viktigt att man talar om
värdegrund tidigt med barnen i skolan, unga måste få en framtidstro.
Ordförande föreslår att Peder Englund från avdelningen Centrum för kunskap och
säkerhet på Stadsledningskansliet bjuds in till nästa möte. Ordförande informerar om att
stadsdelsvärdar kommer att finnas ute på stadsdelarna, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen samverkar i denna fråga. Det
kommer också att genomföras en satsning på Sjöbo, här är ohälsotalet högt.
Inom äldreomsorgen förekommer ett antal förkortningar, ex. MAS och TÖS, rådet
efterfrågar en lathund.
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OBS: Ändrad tid. Nästa möte är den 6 december. 09:30-12:00 i Stadshuset,
Kommunstyrelsens sessionssal.
Vid protokollet
Ingegerd Eriksson

Justeras

Malin Carlsson
Ordförande

Lotta Löfgren Hjelm
Justerare

