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Centrala pensionärsrådet 
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Deltagare

  

§ 13 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

§ 14 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare utses Birgitta Snygg. Protokollet lämnas i Stadshusets 
reception för justering. 

Ylva Lengberg 
Rune Johansson 
Niklas Arvidsson 
Bengt-Ivar Skogström 
Kaarina Larsson 
Jerry Hagberg 
Birgitta Kristiansson 
Inger Ekelin 
Birgitta Snygg 
Lars Lyborg 
Ninni Dyberg 
Inga-Lill Johansson 
Kent Gustavsson 
Monica Johansson 
Kerstin Sylvan 
Anna-Clara Stenström 
 
Fredrik Lovén, § 16 
Jonas Ringström, § 17 
Madelene Alfinsson, § 18 
Gull-Britt Byhlin 
Ingegerd Eriksson 
Maria Hallman 
Melissa Lennartsson 

Kommunstyrelsen, ordförande 
PRO, vice ordförande 
Kommunstyrelsen 
PRO, ledamot 
PRO, ledamot 
SKPF, ledamot 
SKPF, ledamot 
FAS, ersättare 
SPF, ledamot 
SPF, ledamot 
PRO, ersättare 
PRO, ersättare 
SPF, ersättare 
SPF, ersättare 
SKPF, ersättare 
Kommunstyrelsen, ersättare 
 
SÄRF 
Stadsledningskansliet 
Vård- och äldreförvaltningen 
RPG 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
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§ 15 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 16 Brandskydd 
Brandingenjör Fredrik Lovén informerar om brandskydd inom äldreomsorgen. 
Det tillsynsarbete Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) bedriver på 
kommunens vårdboenden grundar sig i ett Kommunfullmäktigebeslut från 
2016 som gav Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) i uppgift att förse alla 
befintliga vård- och omsorgsboenden med sprinklersystem. Utifrån detta beslut 
har SÄRF och LFF nått en överenskommelse om en femårsplan. SÄRF gör 
tillsyn på ca åtta boenden per år och varje tillsynsärende är en veckas 
heltidsarbete. Byggnader med stora renoveringsbehov som helt saknar 
sprinklersystem har prioriterats i arbetet. Planerade besök har skjutits fram på 
grund av pandemin.  

Byggnader som har en förtätning av personer som inte själva kan utrymma 
klassas som vårdboenden. MSB har specificerat att räddningstjänsten ska göra 
tillsyn på byggnader där vård bedrivs för fler än 3 personer. I övrigt gäller 
individanpassat brandskydd, vilket innebär att denna typ av tillsyn inte kan 
göras i exempelvis servicelägenheter. I andra kommuner pågår projekt kring 
samverkan med socialtjänsten i syfte att identifiera riskpersoner och sätta in 
stödåtgärder. Några sådana projekt finns inte i Borås ännu. Det pågår en statlig 
utredning kring vem som ansvarar för dessa personers brandskydd. Även 
kommunen arbetar kring dessa frågor, men ibland försvåras arbetet av 
integritetsskäl.  

Ensamarbetande nattpersonal klassas som en risk vid brand. De flesta 
äldreboenden har inte ensamarbetande nattpersonal, däremot förekommer det 
på gruppboenden. Personal ska inte agera rökdykare när brand utbryter. 
Räddningstjänsten kan förelägga om ökad bemanning när ensamarbetande 
nattpersonal förekommer, men SÄRF har valt att inte använda denna åtgärd då 
installation av sprinkleranläggning är billigare än att öka bemanning. Dessutom 
medför sprinklersystem en personskadereducering om 70 %. 

Fredrik redogör för åtgärder som inte är tillåtna då de medför ökad risk vid 
brand, bl.a. att hålla personer inlåsta eller använda kodlås på demensboenden.  

§ 17 Statsbidrag  
Jonas Ringström medverkar och redogör för statsbidrag kopplade till 
äldreomsorg, årsredovisning 2020 samt Vård- och äldrenämndens satsningar på 
ökad bemanning. 

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag 
till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syfte med statsbidraget är att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Borås Stad tilldelas 42 
459 tkr. 
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Satsningen Äldreomsorgslyftet 
Syftet är att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl 
personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen 
inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig 
personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos 
dem. De anställdas villkor för anställningen följer av lag och kollektivavtal. 
Borås tilldelas 36 025 tkr. 

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom 
Medlen får användas i syfte att motverka ensamhet bland äldre och att 
säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Borås 
Stad tilldelas 6 461 tkr 

Årsredovisning 
Vård- och äldrenämnden redovisar ett resultat för året på 35,9 mnkr. 

Nämndens intäkter översteg budget med 17,9 mnkr och utgör 1,2 % av 
nämndens totala kostnadsvolym. De ökade intäkterna beror till största delen på 
ökade statsbidrag om 15,2 mnkr. Nämnden har fått stimulansbidrag för att 
digitalisera och utveckla välfärdsteknik med den äldre i fokus samt är utsedd 
som modellkommun inom samma satsning. Nämnden har även fått bidrag för 
att motverka ensamhet bland äldre samt bidrag inom äldreomsorgslyftet samt 
blivit kompenserade för merkostnader på grund av covid-19.  Bidragen har 
även medfört ökade kostnader främst i form av personalkostnader. Merparten 
av statsbidragen har genererat lika stora kostnader, varpå statsbidragen inte 
utgör orsaken till nämndens resultat för året. 

Kostnaderna för året blev 17,9 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelseposterna 
återfinns främst inom personal- samt material och tjänstekostnader. 
Personalkostnaden avviker mot budget med 5,1 mnkr och beror till stor del på 
att nästintill ingen kompetensutveckling har kunna genomföras under året 
beroende på pandemin, men även mindre utförandetid inom nämndens 
verksamheter, främst kopplat till pandemin. 

Satsningar i budget 
Vård- och äldrenämnden tog beslut i budget 2021 att förstärka bemanningen 
inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende med 5 %. Denna extra 
bemanning fanns på plats redan i ingången av 2021 då man under slutet av 2020 
satsade statliga stimulansmedel för att öka bemanningen. Vård- och 
omsorgsboende satsade då på aktivitetssamordnare som arbetar med att skapa 
aktiviteter, både individuellt och i grupp, på boenden (både i egenregi och inom 
entreprenaderna). Detta har varit extra viktigt då det funnits begränsningar 
kring besök på vård- och omsorgsboendena.  

I budget 2021 satsade nämnden också på en ytterligare seniorhälsokonsulent  
med inriktning IT. Detta för att stötta seniorer kring ny teknik och minska det 
digitala utanförskapet. Nämnden har även tagit beslut om ”digital guide” på 
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förenklat beslutsfattande och det är seniorhälsokonsulenter som genomför 
dessa besök. Man erbjuds individuellt stöd kring exempelvis sin telefon eller 
surfplatta. Tjänsterna är igång. 

Samma sak gäller för fördjupad introduktion där arbetet startade 2020 med 
statliga stimulansmedel. Det innebär att man lagt till fler dagar för bredvidgång 
för vikarier/nyanställda och säkerställt introduktionsutbildning genom 
exempelvis filmer samt utökat handledning. I budget 2021 permanentades dessa 
medel. Arbetet är igång. 

Nämnden tog för ett par år sedan beslut om att det finns fyra nivåer för 
baspersonal; servicebiträde, vårdbiträde, undersköterska och 
specialistundersköterska. Det finns ett fåtal servicebiträden som genomgått en 
utbildning och nu utför serviceinsatser. Inga fler tillkommer just nu. 90 
personer (redan anställda) läser på halvfart via äldreomsorgslyftet till 
undersköterska på betald arbetstid. De jobbar med rollen 
specialistundersköterska och vilken typ av specialistutbildning som behövs. 

Rådet önskar få en dragning om hur statsbidragen har använts till nästa möte. 

§ 18 Intervjuer med seniorer och uppdatering av surfplattor-
projektet 

Madelene Alfinsson, verksamhetsutvecklare på Vård- och äldreförvaltningen, 
medverkar. Projektet om surfplattor syftar till att främja digitalt innanförskap 
och öka delaktighet i samhället. Teknik kan öka trygghet och gemenskap.  

I den upphandling som gjorts ingår iPad, heltäckande skal, touch-penna, 
abonnemang, introduktionsmaterial och en bok om den digitala världen. 
Kommunen har även möjlighet att skjuta ut appar och uppdateringar till 
surfplattorna. Det kommer att vara möjligt att köpa surfplattan efter att 
hyrperioden på tre år är över. Både garanti och försäkring ingår. 700 surfplattor 
ska delas ut, uppdelat på två år. Därefter kommer insatsen att utvärderas.   

Under projektets gång har man arbetat i grupper kring verksamhetsfrågor, 
juridik och ekonomi. Pilot startades denna vecka. Breddinförande planeras till 
hösten 2021. Främst vill man nå de som inte har råd med egen surfplatta, men 
alla har möjlighet att anmäla sitt intresse på lika villkor. Det är möjligt att 
anmäla sig via telefon. Projektet vill även nå ut till grupper som normalt sett 
inte nås, t.ex. via Röda korset, trossamfund och områdesnätverk. 

Förslag framförs om att informationen går ut till pensionärsföreningarna så att 
de kan nå sina medlemmar. Madelene tar med synpunkten.  

RPG har styrelsemedlemmar från alla frikyrkor som kan vara behjälpliga med 
information om Madelene tar kontakt. Kent Gustavsson har kontakter i 
Svenska kyrkan.  

§ 19 Remiss: Motion om etablering av hospice/separat vårdenhet 
för palliativ vård 

Remissen bordläggs till nästa möte.  
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§ 20 Revidering av Vision 2025 
Synpunkter lämnas per förening.  

§ 21 Borås 400 år 
Fredrik Beckman, Konstnärlig ledare Borås 400 år, redogör för planerna inför 
400 årsjubileet. Aktiviteterna under jubileet syftar till att lyfta fram utveckling 
och framtidsvisioner. Evenemang under firandet kommer i huvudsak att ske 
digitalt. Firandet kommer genomföras efter bästa förmåga utifrån rådande 
situation, det kommer inte att flyttas fram. Den 29 juni kommer alla boråsare 
att uppmanas till att ha en egen picknick. Hovet kommer att närvara i någon 
form digitalt.  

Om föreningarna vill bidra på något sätt medverkar Fredrik gärna på möten för 
att bidra med input, kontaktas via fredrik.beckman@boras.com.  

§ 22 Äldreombudet informerar  
Age Cap är ett stort forskningscentrum kring åldrande och hälsa som drivs av 
Göteborgs universitet. Läs mer på denna länk: www.gu.se/agecap 

Rättighetsmånad/Din rätt att… är en månad då vi sätter fokus på alla 
människors lika värde, pågår 10/11 till 10/12. Anmälan om medverkan görs 
senast 1/10. Läs mer på denna länk: 
https://www.boras.se/kampanjerochannat/rattighetsmanaden.4.4f6f3204177cd
b6881d23e91.html  

Seniormånaden ”Årsrika” inleds 1/10. Utställningen ”Årsrika” visas på 
Simonsland. Olika aktiviteter kommer att hållas under hela månaden.  

Förebyggande information har presenterats på alla tre råd. Förslaget om stor 
mässa fick både ris och ros. Arbetsgruppen arbetar vidare med mindre mässa 
och temavecka. Gruppen gör studiebesök på Sjuhäradshallen.  

Arbetsgruppen Kraftsamling kring ensamhet i Borås träffas några gånger per 
termin. Är någon intresserad av att delta en gång eller regelbundet – hör av er 
till Anah Sjösten (tel 033-355920) eller Johanna Sundström (033-358219). 

Alla vård- och omsorgsboenden har wifi i gemensamma områden som är gratis 
att använda.  

Tekniska förvaltningen meddelar att Centrala pensionärsrådet nu finna med i 
listan över remissinstanser. Kai Hermansson från trafiksäkerhetsrådet 
medverkar på mötet i höst.  

§ 23 Nulägesrapport covid-19 
Rapporten skickas ut per mail. 

§ 24 Trafikfrågor 
Inga trafikfrågor har anmälts till mötet. 

http://www.gu.se/agecap
http://www.gu.se/agecap
https://www.boras.se/kampanjerochannat/rattighetsmanaden.4.4f6f3204177cdb6881d23e91.html
https://www.boras.se/kampanjerochannat/rattighetsmanaden.4.4f6f3204177cdb6881d23e91.html
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§ 25 Övriga frågor 
Inger Ekelin läser upp en skrivelse från Lotta Löfgren-Hjelm om 
arbetsutskottet på Träffpunkt Simonsland, som består av tio representanter från 
föreningarna. Ledamöter är ansvariga för ett antal föreningar var som de ska 
förse med information från mötena. Mötesanteckningar ska skickas ut via 
ombuden till föreningar. Bland annat har man arbetat med frågan kring 
bridgelokalen som haft dålig ventilation. Tidigare i våras kom FOF med påbud 
om nytt hyresavtal. Informationen ska gå ut till alla föreningar och ledamöterna 
i arbetsutskottet ska samla in och rapportera in svaren. 

§ 26 Nästa möte 
Nästa möte hålls den 2 september.  

 

Underskrift 
Ordförande Protokolljusterare 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Ylva Lengberg Birgitta Snygg 
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