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Centrala Pensionärsrådet

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-09-13
Tid och plats
Kl 9.30-12.00, Sturegatan 36, sessionssalen
Omfattning
§§ 30-40
Närvarande
Malin Carlsson, kommunstyrelsen, ordförande
Annette Carlson, kommunstyrelsen
Rune Johansson, PRO
Marja Lindstedt, PRO
Kjell Eliasson, PRO
Lars Lyborg, SPF
Ritha Mårtensson, SPF
Bruno Karlsson, SPRF
Jerry Hagberg, SKPF
Margit Thorén, FAS

Ersättare

Ida Legnemark, Kommunstyrelsen
Karl-Gustav Drotz, Kommunstyrelsen
Bengt-Ivar Skogström, PRO
Sirkka Kähönen, PRO
Lennart Eliasson, PRO
Anna-Lisa Nyström, SPF
Marianne Johansson, SPRF
Mona Carlbom, SKPF
Lotta Löfgren-Hjelm

Övriga

Annica Olausson, Kom gem äldreomsorg, Öster
Yvonne Schmeikal, Kom gem äldreomsorg, Öster § 35
Per Blank, Fritid- och folkhälsoförvaltningen § 38
Ingegerd Eriksson, Stadskansliet

§ 30 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 31 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare utses Margit Thorén.

§ 32 Föregående mötesprotokoll
Vid mötet görs ett klargörande avseende punkt 16.
Protokollet läggs till handlingarna.
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§ 33 Information om ny organisation
Centrala pensionärsrådet planeras ligga kvar under Kommunstyrelsen när den nya
organisationen införs 2017.
Presidium i Vård- och äldrenämnden inbjuder till en dialog om ett pensionärsråd knutet
till Vård- och äldrenämnden. Organisationerna ställer sig mycket positiva till denna
inbjudan då man vill vara med och påverka i frågor som rör äldre. Inbjudan bifogas
protokollet.
Föreningsfrågor och lokalt inflytande är viktiga frågor för organisationerna, vid mötet
framförs att man vill ha någon form av samråd med Fritid- och folkhälsonämnden. Ida
Legnemark tar med sig frågan och återkommer.

§ 34 Hyror på Simonsland
Rune Johansson beskriver problematiken med att föreningarna betalar bruttohyra på
Träffpunkt Simonsland och i efterhand får tillbaka del av hyran. Organisationerna tycker att
förfarandet är orimligt och vill ha en dialog med Fritid- och folkhälsoförvaltningen.
Pensionärsrådets arbetsutskott företräder organisationerna vid ett eventuellt möte.
Ida Legnemark tar ansvar för frågan och återkommer.

§ 35 Bostäder för äldre- och
funktionshinderverksamhetens målgrupper
Yvonne Schmeikal som är projektledare medverkar vid mötet och informerar om
uppdraget. Det är ett omfattande uppdrag som innehåller områdena;
¤ Kartlägga Tillgängliga Bostäder
¤ Utreda kvarboendeprincipen
¤ Formulera en åtgärdsplan när det gäller nyproduktion av lämpliga bostäder
¤ Beskriva ombyggnation eller nedläggning av befintliga boenden inom
verksamhetsområdet
¤ Demografiska förändringar
Centrala pensionärsrådet anser att detta arbete är väldigt viktigt och vill ha en
representant med i arbetsgruppen. Rune Johansson utses att representera rådet i
arbetsgruppen. Presentationsmaterial biläggs protokollet.
Inbjudan om medborgardialog tillgängliga bostäder för äldre, delas ut vid mötet.
Dialogen är på Träffpunkt Simonsland onsdagen den 28 september kl 18.00-19.30.
Passa på att möta politiker och framföra förslag och synpunkter.

§ 36 Kollektivtrafikfrågor
Organisationerna har blivit informerade om att Västtrafiks turlista från 1 april 2017
innebär förändringar på Tullen och Norrmalm. Hur ställer sig Borås Stad till dessa
föreslagna förändringar? Rådets arbetsutskott kommer att träffa Kommunstyrelsens
ordförande Ulf Olsson i frågan.
Organisationerna i rådet uppmanas att skriva ett öppet brev till Västtrafik där man
framför sina synpunkter.
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§ 37 Närvårdssamverkan
Finns inget nytt att informera om vid dagens möte.

§ 38 Välfärdsbokslut-indikatorer äldres hälsa
Per Blank, utvecklingsledare folkhälsa informerar om förvaltningens arbete med att ta
fram indikatorer för äldres hälsa.
Viktiga områden kopplat till äldre hälsa diskuteras;
¤ Förtida dödsfall- personer yngre än 75 år
¤ Antal pensionärer med försörjningsstöd
¤ Socialt deltagande, "Lågt socialt och kulturellt deltagande" innebär att man under det
senaste året som mest deltagit i en social aktivitet som studiecirklar, teaterbesök,
konstutställningar, kyrkobesök, möten i föreningar eller fackförbund, fester, offentliga
tillställningar eller sporttillställningar. Rådet diskuterar den höga andel personer som har
ett lågt socialt deltagande. Hur kan vi öka det sociala deltagandet framförallt för svaga
grupper, påverkar ekonomin förutsättningar för socialt deltagande, kan
frivilligverksamhet som bedriver uppsökande verksamhet utvecklas.
Per Blank uppmanar organisationerna att fundera på om det finns ytterligare områden
som är viktiga för äldres hälsa, som vi ska följa i Välfärdsbokslutet. Senast 31 oktober
vill per.blank@boras.se ha in förslagen.

§ 39 Sammanslagning SPRF-SKPF
Jerry Hagberg och Bruno Karlsson informerar om organisationernas sammanslagning.
Fram till årsskiftet kommer föreningarna arbeta var och en för sig, samtidigt kommer
man under hösten att finna former för hur den nya organisationen ska se ut. Rådet
kommer att få ytterligare information om sammanslagningen längre fram.
Reglementet för pensionärsråd behöver ses över av olika anledningar. Rådets arbetsutskott tillsammans med Stadskansliet får uppdraget.

§ 40 Övriga frågor
Avslutar mötet med en information om hur en äldres vardag med hemtjänstinsatser kan
se ut.
Nästa möte är den 6 december 2016.
Vid protokollet
Ingegerd Eriksson

Justeras
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Malin Carlsson
Ordförande

Margit Thorén
Justerare

