Sida

PROTOKOLL

1(5)

Datum

2020-12-03

Centrala pensionärsrådet
Datum

2020-12-03

Tid

9.30–11.40

Plats

Teams

Deltagare

Ylva Lengberg
Rune Johansson
Niklas Arvidsson
Bengt-Ivar Skogström
Kaarina Larsson
Jerry Hagberg
Birgitta Kristiansson
Lotta Löfgren-Hjelm
Birgitta Snygg
Lars Lyborg
Ninni Dyberg
Inga-Lill Johansson
Kent Gustavsson
Monica Johansson
Kerstin Sylvan
Inger Ekelin
Johan Wikander

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

Annica Olausson, § 22
Jonas Ringström, § 26
Maja Karlsson, § 27
Gull-Britt Byhlin
Ingegerd Eriksson
Maria Hallman
Melissa Lennartsson

Vård- och äldreförvaltningen
Stadsledningskansliet
Stadsledningskansliet
RPG
Stadsledningskansliet
Stadsledningskansliet
Stadsledningskansliet

§ 22 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 23 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare utses Lotta Löfgren Hjelm.

Postadress

Borås Stad
501 80 Borås

Besöksadress

Stadshuset
Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vx

Borås Stad

Datum

2020-12-03

§ 24 Föregående mötesprotokoll
Synpunkt framförs gällande att budget 2021 borde refererats till som budget
2021:1 under § 16 i föregående protokoll.
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§ 25 Nulägesrapport covid-19
Annica Olausson, verksamhetschef vid Vård- och äldreförvaltningen, redogör
för förvaltningens arbete kring covid-19.
Vård- och omsorgsboendena har tilldelats extra medel som använts till att anställa aktivitets- och besöksansvariga. Detta möjliggör besök i högre utsträckning. Besöken är förbokade och smittsäkrade.
Smitta finns idag på tio av 72 av Vård- och äldreförvaltningens enheter. Smittan
har framgångsrikt begränsats till de drabbade enheterna. Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) har även tagit fram en bemanningsstrategi för att begränsa
antalet medarbetare som kommer i kontakt med de smittade personerna.
Korttidsboendena följer samma besöksrutiner som vård- och omsorgsboendena. I hemtjänsten har endast ett fåtal haft konstaterad covid-19, men där är
personal desto mer drabbade.
På mötesplatserna finns ingen smitta i dagsläget. Verksamheten är förlagd utomhus. Det finns fyra aktivitetsbussar som är eftertraktade. På Facebook finns
även en digital mötesplats som anordnar olika aktiviteter.
Media har lyft frågan om möjlighet till läkarkontakt. MAS meddelar att det fungerar bra i Borås. Läkarna går ronden i vanligt ordning. Däremellan kontaktar
sjuksköterskorna läkare vid behov. Patienten skickas till sjukhus när ett utökat
vårdbehov uppstår. Det görs ingen skillnad på misstänkt eller konstaterat covid19, samtliga får läkarbedömning.
Alla som är inskrivna i hemsjukvård eller bor på boende kommer att få vaccin i
hemmet. I övrigt ansvarar primärvården för vaccination. Annica känner inte till
att regionen signalerat att man vill förändra vaccinationsförfarandet.
På fråga om det finns misstanke om att personal tagit med smitta in på de tio
drabbade enheterna svarar Annica att man till viss del har anledning att tro det,
eftersom det förekommer smitta utan symptom. I de fall medarbetare uppvisar
symptom är man noga med att de stannar hemma.
§ 26 Budget 2021 och statsbidrag till äldreomsorgen
Ordförande Ylva Lengberg inleder med att sammanfatta budgeten för hela staden. Det svåra läget i våras avhjälptes av ett generellt stadsbidrag på 76 miljoner
kronor, varav 42,5 miljoner gick till äldreomsorgen. Av dessa har 4 miljoner
fördelats till Sociala omsorgsnämnden eftersom det finns personer över 65 år
även inom denna förvaltning. Förvaltningarna avgör själva hur statsbidraget
fördelas mellan verksamheterna.
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Jonas Ringström informerar om att Mitt-S-samverkan genomför en bred satsning inom äldreområdet i årets budget. Dessutom förlängs Äldreomsorgslyftet,
ett riktat statsbidrag om 18 miljoner kronor. Statsbidraget möjliggör för anställda att vidareutbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. Ett
annat prioriterat område är att öka bemanningen. Eftersom Borås Stad har haft
en stabil ekonomi de senaste 10 åren har man kunnat lägga denna budget trots
det ansträngda läget.
Jonas redogör även för Vård- och äldrenämndens budget och ekonomiska förutsättningar. En utmaning är den kommande förändringen i demografin, där
andelen äldre över 65 år förutspås öka med 15 procent fram till år 2030.
Ingegerd Eriksson tillägger att regeringen nyligen beslutat om ytterligare ett
statsbidrag riktat till krisstöd, där bland annat samtalsstöd till personal inom
äldreomsorg innefattas.
Johan Wikander informerar om Vård- och äldrenämndens budget. Satsningarna
kommer fastställas i december. Bemanningen i hemtjänsten och vård- och omsorgsboende förslås ökas med 5 procent, vilket översätts till cirka 45 tjänster.
En extra seniorkonsulent med fokus på IT-frågor ska rekryteras. Introduktionen för nyanställda och semestervikarier föreslås förlängas för att höja kvaliteten. Det ska utredas hur vårdyrket kan göras mer attraktivt. Äldreomsorgslyftet är en del i detta, men även de nya yrkestitlarna som möjliggör en form av
karriärstege.
På fråga om platserna inom äldreomsorgen kommer räcka till framöver svarar
Ylva att nämnderna gör tioårsprognoser för lokalbehov som förmedlas till
Lokalförsörjningsförvaltningen. Johan informerar om planeringen inför två nya
vård- och omsorgsboenden som kommer byggas under de närmaste åren. Fram
till år 2030 krävs en 20-procentig ökning i antal platser. Man ser även ett ökat
behov av korttidsplatser och hemtjänst. Det förutspås bli en utmaning att möta
det utökade behovet med tillräcklig bemanning.
Förslag framförs om att ha en konstant överanställning om 10 procent för att
täcka upp för semestrar och sjukskrivningar. I förlängningen kan det leda till en
minskning av sjukskrivning och övertid.
Önskemål om att avsätta medel för genomförande av en senior- och handikappsmässa lyfts. Arbetet med mässan har legat på is under pandemin, men det
finns en arbetsgrupp som ska träffas digitalt inom kort. Arbetsgruppen föreslås
presentera ett förslag till mässa vid nästa rådsmöte.
§ 27 Revidering av Vision Borås 2025
Maja Karlsson, projektledare för revideringen av Vision Borås 2025, presenterar
sitt arbete.
Visionen antogs 2012 och består av ett antal strategiska målområden som arbetats fram av politiker och tjänstemän, näringslivet, föreningslivet, högskolan och
allmänheten. Just nu pågår ett arbete med att revidera visionen, som förväntas
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vara färdigt hösten 2021. Som en del i processen har ett antal dialoger anordnats med olika aktörer i samhället. Under hösten har bland annat pensionärsorganisationerna bjudits in för att lämna sina förslag. Synpunkter kan även lämnas
via Borås Stads hemsida fram till den 6 december. Alla synpunkter kommer
framföras till politiken och väga lika tungt.
Synpunkt framförs om att cyklister borde utbildas i att ta hänsyn till fotgängare.
Förslag lyfts om att stärka det förebyggande arbetet och samverka över förvaltningsgränserna samt med polis för att öka tryggheten i staden. Ylva tillägger att
det finns en styrgrupp som arbetar med trygghetsfrågorna, samt att kravet på att
jobba förebyggande är inkluderat i berörda nämnders reglementen.
§ 28 Ny ledamot
Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) har meddelat att Birgit Nilsson avsagt sig sitt
uppdrag som ersättare. Inger Ekelin är ny ersättare för FAS.
§ 29 Information om ersättning föreningsstöd
Fritids- och folkhälsoförvaltningen informerar att föreningsstödet som tidigare
utgått kommer fortsätta betalas ut, samt att man har förståelse för den rådande
situationen med inställda aktiviteter. Inga förändringar görs i föreningsstödet år
2021.
§ 30 Stödlinjen
Äldreombudet Maria Hallman berättar om stödlinjen - en telefonlinje som öppnade i mars 2020. Stödlinjen är ett samarbete mellan Vård- och äldreförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Stadsledningskansliet. Under
året har linjen bemannats av 57 personer som hanterat 2550 ärenden. Även externa organisationer har varit behjälpliga, såsom Norrby IF och Svenska kyrkan,
samt frivilliga ur allmänheten. Bland de vanligast förekommande insatserna
finns matinköp, apoteksärenden och stödsamtal. Det pågår diskussioner kring
stödlinjens framtid.
På fråga om det kommer att göras en sammanställning till BT svarar Maria att
stödlinjen uppmärksammats i media vid ett flertal tillfällen, men att det är oklart
om det kommer göras en sammanställning. Även stadsministern har uppmärksammat stödlinjen, vilket BT rapporterade om den 25 november.
Det finns statistik från stödlinjen som kan delges rådet via mail.
§ 31 Rapport om ensamhet bland äldre
Fritids- och folkhälsoförvaltningen fick i april 2020 uppdraget av krisledningsstaben att samordna ett analysarbete gällande konsekvenserna på kort och lång
sikt av covid-19 för personer över 70 år. Uppdraget har resulterat i en rapport
som delgetts rådet innan mötet, samt i en arbetsgrupp som ska motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Gruppen består av olika tjänstepersoner, Borås be-
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söksverksamhet, Svenska kyrkan och representanter från pensionärsorganisationer. Rådets ledamöter är välkomna att höra av sig om intresse finns för att
medverka i gruppen.
§ 32 Nästa möte
Förslaget nedan har lagts till i protokollet efter mötet enligt överenskommelse:
4 februari
6 maj
2 september
2 december
§ 33 Övriga frågor/
Äldreombudet Maria har medverkat på de lokala pensionärsrådens sammanträden, där man bland annat informerade om att årets brukarundersökning nu
finns tillgänglig på boras.se. Även äldreomsorgslyftet och nya yrkestitlar diskuterades. Det finns nu fyra olika yrkestitlar inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende; servicebiträde, vårdbiträde, undersköterska och undersköterska
med specialkompetens.
Problematiken kring brott mot äldre lyfts. Alla representanter för pensionärsorganisationer uppmanas informera sina medlemmar om risken för brott.
Hemtjänsttagare föreslås få en chokladkartong till jul. Johan tar frågan vidare.

Underskrift
Ordförande

Protokolljusterare
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Ylva Lengberg

Lotta Löfgren Hjelm
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