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Datum

2020-08-26

Tid

9:30–11:15

Plats

Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5

Deltagare

Rose-Marie Liljenby Andersson
Rune Johansson
Niklas Arvidsson
Bengt-Ivar Skogström
Jerry Hagberg
Lotta Löfgren-Hjelm
Birgitta Snygg
Lars Lyborg
Lennart Eliasson
Kent Gustavsson
Ulla Ellerstrand
Kerstin Sylvan
Johan Wikander
Anna-Clara Stenström

Kommunstyrelsen, ordf
PRO, vice ordf
Kommunstyrelsen
PRO, ledamot
SKPF, ledamot
FAS, ledamot
SPF, ledamot
SPF, ledamot
PRO, ersättare
SPF, ersättare
SKPF, ersättare
SKPF, ersättare
Kommunstyrelsen, ersättare
Kommunstyrelsen, ersättare

Maria Jonsson, § 15
Jonas Ringström, § 16
Gull-Britt Byhlin
Ingegerd Eriksson
Maria Nilséus
Melissa Lennartsson

Vård- och äldreförvaltningen
Stadsledningskansliet
RPG
Stadsledningskansliet
Stadsledningskansliet
Stadsledningskansliet

§ 12 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 13 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare utses Bengt-Ivar Skogström.
§ 14 Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Postadress

Borås Stad
501 80 Borås

Besöksadress

Stadshuset
Kungsgatan 55
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boras.se
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boras.stad@boras.se
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033-35 70 00 vx
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§ 15 Effekter av corona
Maria Jonsson, förvaltningschef Vård- och äldreförvaltning, medverkar via
Teams.
Pandemins konsekvenser inom Vård- och äldreförvaltningens verksamheter
presenteras. Presentationen biläggs protokollet.
Vård- och äldreförvaltningen påbörjade arbetet kring covid-19 den 2 mars och
aktiverade sin krisledningsorganisation den 16 mars. Sedan dess har
förvaltningen och nämnden vidtagit åtgärder såsom stängning av verksamheter,
besöksförbud på boenden, uppdatering av riktlinjer och utbildning av
vårdpersonal. Ett skyddsutrustningslager har startats som i dagsläget har
kapacitet att förse verksamheterna med skyddsutrustning för 3-6 månader
framåt.
Just nu är samtliga enheter fria från smitta. Förvaltningen har en god beredskap
inför en eventuell andra våg i höst. Tillgången på vikarier och skyddsutrustning
är bra.
Maria Jonsson besvarar ett antal frågeställningar från RPG som inkommit inför
mötet.
§ 16 Budget 2021
Jonas Ringström informerar om Vård- och äldrenämndens budget 2021. Jonas
kommenterar även den demografiska förändringen med ett ökat antal äldre
samt kostnaden för äldreomsorg i Borås jämfört med andra kommuner.
Presentationen biläggs protokollet.
Rådet önskar att satsningar på hemtjänst och fler trygghetsboenden görs i
budget 2021. Johan Wikander informerar att det planeras för byggnation av nya
trygghetsboenden som ska stå klara inom några år.
§ 17 Inkomna frågor
PRO har inkommit med en fråga om bostadsanpassning i form av dörröppnare
till entrédörrar i hyreshus, samt avgifter i relation till denna insats.
Ingegerd Eriksson har varit i kontakt med bostadsanpassningen på Vård- och
äldreförvaltningen. Enligt gällande lagstiftning krävs ett individuellt beslut för
att beviljas bostadsanpassning i form av dörröppning. Ett beviljat beslut
innebär att personen får en personlig dosa som denne använder för att öppna
dörren. Fastighetsägaren ansvarar för att tillgänglighetsanpassa fastigheten.
Fastigheter byggda efter 2013 ska enligt lag vara tillgängliga. För äldre
fastigheter som saknar tillgänglighetslösningar kan man söka stöd från
kommunen. Det tas inte ut någon generell avgift för denna insats. Däremot kan
administrativa avgifter tillkomma beroende på om kommunen eller regionen är
huvudman.
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§ 18 Remiss om energi- och klimatstrategi
Rådets ledamöter ges möjlighet att skicka in synpunkter på Borås Stads
klimatarbete i samband med att energi- och klimatstrategin revideras. Sista
svarsdag är den 31 augusti. Information har skickats tidigare via e-post.
§ 19 Äldreombudet informerar
Maria Nilséus medverkar via Teams.
Vård- och äldrenämndens pensionärsråd har sammanträtt. Budget 2021
presenterades för rådet. Anna Eklund, seniorhälsokonsult, informerade om sitt
uppdrag. Pensionärsorganisationerna uppmuntras att bjuda in Anna Eklund för
mer information. Seniorhälsokonsulenterna kommer framgent arbeta med
teknikstöd till äldre.
Under våren öppnades en stödlinje vars syfte har varit att hjälpa personer i
riskgrupper, dels genom samtalsstöttning och dels genom utförande av olika
typer av ärenden. Intresset har varit stort – fram till augusti hade 1800 ärenden
utförts. Frivilliga personer och organisationer har varit behjälpliga, bland andra
Svenska kyrkan. Det finns tankar om att göra insatsen permanent.
I egenskap av sin roll som äldreombud har Maria Nilséus under våren fått
samtal av något annorlunda karaktär än tidigare. Många har funderingar kring
corona och ensamhet.
Under sommaren har anhörigstödjarna och mötesplatserna anordnat
utomhusaktiviteter i form av promenader och fika i parken. I höst kommer
mötesplatserna åka ut med sina bussar och hålla coronaanpassade aktiviteter för
seniorer.
§ 20 Nästa möte
Nästa möte hålls torsdagen den 3 december. Arbetsutskottet sammanträder
måndagen den 16 november.
§ 21 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls till mötet.

Vid protokollet

Melissa Lennartsson

Sida

3(4)

Datum

Borås Stad

2020-08-26

Justeras
Ordförande

Protokolljusterare

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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