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Datum

2020-08-26

Centrala funktionshinderrådet
Datum
Tid

2020-08-26
14:00-15:35

Plats
Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5, stadshuset
Kommunstyrelsen, ordförande
Närvarande Rose-Marie Liljenby Andersson
Niklas Arvidsson
Helene Sandberg
Mattias Karlsson
Lars-Erik Hake
Barbro Hallabro Vaara
Rigmor Pettersson
Monika Golcher
Tage Carlsson
Birgitta Hake

Kommunstyrelsen
Ersättare
Ersättare
RTP
Vaara, Afasiföreningen
Astma & allergiförening, via Teams
Afasiföreningen
Funktionsrätt Borås
Hörselskadades förening/HRF

Jonas Ringström, § 19
Magnus Stenmark, § 18
Annica Sommar, § 18
Hera Nowak
Lena Mellblad
Ingegerd Eriksson
Liza Lindmark

Ekonomistyrning
Sociala omsorgsförvaltningen
Sociala omsorgsförvaltningen
Funktionshinderkonsulent
Tillgänglighetskonsulent
Stadsledningskansliet
sekreterare

§ 15 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 16 Val av justeringsperson
Monika Golcher utses till att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 17 Förgående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

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

Datum

Borås Stad

2020-08-26

§ 18 Effekter av coronaviruset
Magnus Stenmark och Annica Sommar från Sociala
omsorgsförvaltningen förklarar hur pandemin har påverkat
förvaltningens verksamhet.
Coronavirusets spridning har inneburit förändringar för att
minimera riskerna för smittspridning som bland annat stängning av
daglig verksamhet, nya arbetssätt och kompetens som ställts till det
yttersta. Information om skyddsutrustning och hur den ska
användas, basala hygienrutiner och kommunikation har varit
återkommande frågor som hanterats löpande och fungerande
samverkan har varit extra betydelsefullt under pågående krisarbete.
§ 19 Budget 2021
Jonas Ringström presenterar Sociala omsorgsnämndens budget.
Nämnden har inte klarat sin budget senaste året. För budget 2021
har nämnden fått sina ramar men fattar beslut om budgeten idag.
Presentationen biläggs protokollet, bilaga 1.
§ 20 Inkomna frågor
Inga inkomna frågor.
§ 21 Remiss om energi- och klimatstrategi
Rådets ledamöter uppmanas att lämna synpunkter på Borås Stads
klimatarbete i samband med att energi- och klimatstrategin
revideras. Remissen har tidigare skickats per e-post. Sista dagen att
besvara remissen eller inkomma med synpunkter är 2020-08-31.
§ 22 Information om Design for all
Design for all är en internationell organisation som belyser
universell utformning. Hera Nowak, funktionshinderkonsulent och
Lena Mellblad, tillgänglighetskonsulent informerar att de
uppmuntrats att ansöka till International Design Award 2020 vilket
kan vara ett bra sätt att uppmärksamma andra på det strategiska
arbetssättet och tillgänglighetsarbetet som fungerar i Borås. Centrala
funktionshinderrådet är eniga om att skicka in ansökan.
§ 23 Samarbete med Serbien
Hera Nowak och Lena Mellblad informerar om beviljad finansiering
från SIDA för att starta upp ett samarbete med Serbien gällande
tillgänglighet. Representanter från Lokalförsörjningsnämnden och
Sociala- omsorgsnämnden deltar tillsammans med tjänstepersoner.
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§ 24 Filmer om tillgänglighet av unga kommunutvecklare
Tillsammans med Borås stads ungdomsstrateg har Hera Nowak och
Lena Mellblad varit handledare till feriearbetare under tre veckors
tid. Feriearbetarna har skapat tre filmer om tillgänglighet.
Filmerna går att se på boras.se, klicka på denna länk.
§ 25 Avslut av uppdrag
Jörgen Eriksson har meddelat sin avsägelse. Tage Carlsson,
Funktionsrätt Borås, tar med sig frågan om nominering av ersättare
som sedan tas med till rådets nästa sammanträde.
§ 26 Nästa möte
Nästa möte 3 december kl. 14:00.
§ 27 Övriga frågor
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen, framför problem att
anmäla sin ankomst via skärmen som finns i stadshusets reception.
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet, tar med sig frågan och
återkommer med instruktioner så snart en lösning finns.
Tage Carlsson har fått svar på rådets skrivelse till Tekniska
förvaltningen angående parkeringsfrågor, svaret tas upp på nästa
sammanträde. Tage ser till att svaret kommer alla i rådet tillhanda.
Eventuellt bjuds någon från Tekniska förvaltningen in till nästa
möte.
Bilagor
1. Presentation, Budget 2021, Funktionhinderrådet
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Rose-Marie Liljenby Andersson,
ordförande

Monika Golcher,
justeringsperson
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