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Datum

2021-11-30

Lokalt pensionärsråd
Vård- och äldrenämnden
Datum

Tisdag 30 november 2021

Tid

09:30-12:00 (förmöte 09.00-09.30)

Plats

Designern, plan 4, Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1

Deltagare

Johan Wikander

Vård- och äldrenämnden

Hans Gustafsson (Teams)

Vård- och äldrenämnden

Rose-Marie Liljenby Andersson (Teams)

Vård- och äldrenämnden

Gunvor Andersson (Teams)

PRO

Wivi-Anne Bogsjö

PRO

Agneta Nero Andersson

SPF

Berndt Andersson

SPF

Lena Svensson (Teams)

FAS

Lotta Löfgren Hjelm

FAS

Monica Golcher

SKPF

Evy-Ann Strand Yliheikkelä, från kl. 10.00

SKPF

Maria Hallman

Äldreombudsman

Karin Redberg

Sekreterare

1.

Upprop och val av justerare

Lotta Löfgren Hjelm väljs som justerande person. Protokollet justeras den 14
december 2021 på Ramnåsgatan 1.
2. Genomgång av föregående protokoll
Inga synpunkter.
3.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan justeringar.
Frågor som uppkommer läggs till under punkt 11, övriga frågor.

Vård- och äldreförvaltningen
Postadress

Vård- och äldreförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås

Besöksadress

Ramnåsgatan 1

Hemsida

boras.se

E-post

aldreomsorg@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vx

Datum

Borås Stad

2021-11-30

4.

Information om projektet surfplattor (hur arbetet gått,
mottagande samt nuläge)
Klockan: 09:35
Föredragande: Catharina Hedén
Stort intresse. Surfplattorna är slut i år. Ny omgång i februari. Det kommer tre
tillfällen under 2022. . Ca 100-150 plattor per omgång. Man lånar plattorna
under tre år. Efter tre år kan man köpa ut surfplattan. När det blir aktuellt är
det marknadsvärdet som gäller.
I projektet ingår förutom att låna surfplatta, att få stöd med användningen av
surfplattan. Surfplatteträffar äger också rum.
Fler handböcker efterfrågas, som kan användas för andra än de som lånar
surfplattor.
Se mer information i bifogad presentation.
5. Ny leverantör av livsmedel – hur har arbetet fungerat
Klockan: 10.00
Föredragande: Pernilla Landström
Se mer information i bifogad presentation.
6. Ung omsorg – hur det går samt utveckling
Klockan 10.30
Föredragande: Annika Martinsson, biträdande verksamhetschef vård- och
omsorgsboende
Ung omsorg har varit uppskjutet flera gånger på grund av pandemin, men är nu
igång sedan september 2021.
Vid uppstarten var det strax under 30 % pojkar i anställda, vilket är över det
nationella snittet på drygt 20 %.
För digitalt material, se länk: https://sites.google.com/foxway.com/testipad/
Se mer information i bifogad presentation.
7. SIP (Samordnad individuell plan)
Föredragande: Merja Dömstedt och Lotta Andersson
En SIP görs för att samordna insatser för individen och för att individen ska
känna sig delaktig. Utgår från personens behov.
Vad, när och av vem insatser ska göras planeras i en SIP. Bra att göra om man
har kontakter med flera (mer än en) instans till exempel skolan, sjukvård,
socialtjänst osv. En SIP kan göras för personer i alla åldrar. SIP planerar
ordningen och tiden för olika insatser.
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8. Information om corona-situationen
Färre än 10 smittade och ingen har varit allvarligt sjuk inom Vård- och
äldrenämndens verksamheter. Alla har fått eller erbjudits dos 3.
Bemanningsmässigt ansträngt på grund av sjukdom som förkylningar.
9. Mötestider 2022
Onsdag 16/2 – au 1/2
Onsdag 4/5 – au 19/4
Onsdag 24/8 – au 22/6
Onsdag 2/11 – au 19/10
Till au kallas, ordförande, vice ordförande, förvaltningschef och sekreterare.
Rådet tog beslut 2021-05-21 att Lotta Löfgren Hjelm, FAS, väljs till vice
ordförande för ett år framåt
Beslut:
Mötestiderna fastställs. Kl. 9.00
10. Äldreombudet informerar
Följ gärna ”Äldreombud Borås Stad” på Facebook.
Revidering av reglementen för pensionärsråden påbörjas på fredag. Viktigt att
alla svarar på den enkät som kommer att skickas ut.
6000 seniorer i staden får nu ut enkät från Borås Stad. Syftet är att få in mer
info om denna grupp. Syftet är att få underlag till politiska beslut,
Välfärdsbokslut mm. Viktigt att fylla i om man har fått den enkäten.
Frågan om event/seniormässa diskuteras. Mer information finns i bifogat
presentation. Centrala pensionärsrådets politiker har beslutanderätt i frågan.
11. Övriga frågor
Anmäls till AU, Lotta Löfgren Hjelm

Underskrift
Johan Wikander

Lotta Löfgren Hjelm

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift

Underskrift
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