PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-09-13

SOCIALA OMSORGSNÄMNDENS LOKALA
FUNKTIONSHINDERRÅD
Tid
Plats:

Kl 14.00- 16.00
Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15 plan 5,
sammanträdesrummet Säven.
Omfattning §§ 12- 23
Närvarande Yvonne Persson, Sociala omsorgsnämnden ordförande
Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet (RTP) vice ordförande
Vivi Roswall, Sociala omsorgsnämnden
Gunbritt Johansson, Sociala omsorgsnämnden
Liselotte Andersson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
(FUB)
Berit Lundqvist, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR)
Jan-Olof Dahlin, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)
Daniel Brorsson, NHR, ersätter Sven-Bertil Salomonsson i detta råd
Birgitta Hake, Hörselskadades Förening Borås (HRF)
Övriga:

Monica Svensson
förvaltningschef
Hera Nowak funktionshinderkonsulent
Jonas Ringström
chef ekonomienheten
Anna Thuresson
chef utveklingsenheten
Anita Gyllensten
utredare

Frånvarande: Claes Danung
Miriam Orlenius

Föreningen Balans
Föreningen Autism

§ 12 Mötet öppnas

Ordförande Yvonne Persson öppnar mötet

§ 13 Godkännande av dagordning

Funktionshinderrådet ska vara ett forum för dialog och ge möjlighet för organisationer
att lämna synpunkter och påverka. Vid dagens möte fokuserar den föreslagna
dagordningen på nämndens förslag till budget samt på kvalitet och utveckling.
Presidiet och förvaltningen hoppas att vid dagens möte få med synpunkter i det
fortsatta arbetet.
Dagordningen godkändes
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§ 14 Val av protokolljusterare

Liselotte Andersson utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 15 Föregående mötesprotokoll

Monica Svensson informerade om protokollen kommer att vara fokuserade och
relativt kortfattade.
I föregående protokoll § 10 framfördes synpunkten att ledsagning till Sjuhäradshallens
parasportcenter är begränsad för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, då
ledsagning till hallen och i hallen inte beviljas efter behoven. Monica S. informerade
om att för de som bor på gruppboendet ska planering av aktiviteter ske tillsammans
med brukaren, och de som bor i eget boende får ansöka om ledsagning.
Det fördes även fram synpunkt om behov av bättre kommunikation mellan boende
och dagverksamhet. Monica S informerade om att synpunkten tagits upp i
förvaltningsledning samt att det finns rutiner för hur och när kommunikationen ska
ske.
Vidare togs önskemålet om definierade fakturor upp. Jonas R informerade om att det i
nuvarande system VIVA inte finns möjlighet att skapa mer definierade fakturor.
Problemet är lyft till central nivå i Borås Stad och ekonomistyrning arbetar med frågan.
Då tekniken utvecklas mer och mer till ett kontantlöst samhälle, borde det även här gå
att ta fram enklare lösningar.
Protokollet läggs till handlingarna

§ 16 Arbetsformer för rådet/kommunikation

På Borås Stads hemsida www.boras.se ligger de tre funktionshinderrådens protokoll på
gemensam webbplats. Enklaste vägen att nå dem är att i sökrutan skriva
funktionshinderråd.
I protokollet från det Kommunala funktionshinderrådets möte 2017-15-16 står i § 23
..”Viktigt att organisationerna lägger ut protokoll på sina egna hemsidor.”
Representanterna för organisationerna tar med sig frågan, de känner inte till att någon
har lagt ut protokoll på sina hemsidor.
Sociala omsorgsförvaltningen saknar sammanträdesrum med hörslinga och har därför
begärt in offert för att installera en hörslinga i sammanträdesrummet Säven.

§ 17 Dialog kring Sociala omsorgsnämndens förslag till Budget
2018:1

Jonas R och Monica S informerar om förslaget till budget. Budgeten handlar om att
hushålla med begränsade resurser och den beskriver vad nämnden avser att göra med
den budgetram som tilldelats och vad nämnden förväntar sig av förvaltningen. I
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budgeten görs kommentarer utifrån omvärldsanalys av behov nu och framåt samt den
tydliggör behovet av prioriteringar utifrån den tilldelade ramen.
Nämnden trycker i budgeten på:
- kvalitet för brukare och medborgare, bland annat med arenor för dialog och
inflytande, som detta funktionshinderråd är ett exempel på.
- kvalitet i verksamheterna- medarbetarna ska ha rätt kompetens, resurser ska
användas där de bäst behovs, i arbetet tänka framåt vara innovativt
- kvalitet för medarbetare genom att ha en god arbetsmiljö, tillgång till
kompetensutveckling och arbeta för att minska sjukfrånvaro
- kvalitet i ekonomi, genom handlingsplaner och prioriteringar.
Det finns ett stort behov av nya boenden med varierande inriktningar, exempelvis
lyfter nämnden fram behov av särskilt boende för äldre funktionshindrade.
Fråga ställdes om hur arbete sker med bemötande i förvaltningen. Monica S
informerade om att nämnden har värdighetsgarantier där det nu finns ett förslag till
revidering, som tas upp för beslut vid SON:s möte i september. Därefter kommer
arbete med att implementera dem i verksamheten.
Som svar på en fråga informerades om att hyressättning för den enskilde inte hanteras
av SON, det görs centralt.
Det lokala funktionshinderrådet framför inte några synpunkter på förslaget till budget
och de prioriteringar som föreslås där.

§ 18 Funktionshinderkonsulent

Hera Nowak har anställts på tjänsten som funktionshinderkonsulent.
Hera N har arbetat inom social psykiatri och funktionshinder i Borås Stad som
habiliteringspersonal/boendestödjare. Hon har arbetat i USA med barn som har
autism. Därefter har hon arbetet på FoU i Väst/GR som projekt assistent/biträdande
forskare och 2014 blev hon anställd som doktorand vid Psykologiska institutionen,
Göteborgs Universitet. Hera Nowak kommer att disputera den 29 september på sin
avhandling som har titeln ”Parents of Children with Developmental Disabilities and
Their Experiences of Formal Support.” ( Föräldrar till barn med utvecklingshinder och
deras erfarenhet av formellt stöd.)
Vid Borås Stads omorganisation 2017 beslutades att tjänsten som
funktionshinderkonsulent skulle vara placerad på Sociala omsorgsnämnden. Uppdraget
är kommunövergripande och innebär att följa upp och revidera Borås Stads
handlingsplan för tillgänglighet. Funktionshinderkonsulenten ska möta föreningar,
verksamheter och är representant i Borås Stads tre funktionshinderråd. Det sist
nämnda innebär möjlighet att koordinera arbetet mellan råden och fånga frågor så att
de hanteras i rätt forum.
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Det uppkom fråga om vad man kan förvänta sig av tjänsten som
funktionshinderkonsulent då den ett övergripande uppdrag. Anna Thuresson tog på
sig uppdraget att göra en beskrivning av tjänstens innehåll.

§ 19 Workshop kring kognitiv tillgänglighet

Den 25 oktober kommer SON att anordna en workshop om kognitiv tillgänglighet
med deltagande av presidier från berörda nämnder i Borås Stad. Nämnder som
kommer att bjudas in är: Fritid och folkhälsonämnden, Vård och äldrenämnden,
Kulturnämnden, Valnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Förskolenämnden,
Grundskolenämnden , Arbetslivsnämnden, Gymnasievuxenutbildningsnämnden,
Sociala Omsorgsnämnden.
Vid workshopen kommer bl a frågor som; Vad är kognition? att tas upp. Det kommer
att vara diskussion och erfarenhetsutbyte för att belysa kognitiv tillgänglighet ur olika
perspektiv och även ta fram konkreta exempel.
Det lokala funktionshinderrådet framför att representanter för HSO är intresserade av
att delta vid workshopen.

§ 20 Motion- FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

SON ska besvara denna motion i oktober. I motionen föreslås att en handbok kopplad
till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för
förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram.
Motionären tänker att en handbok skulle vara ett sätt att vidareutveckla Borås Stads
arbete med tillgänglighet och skulle kunna innebära en försäkran om att rättigheter för
personer med funktionsnedsättning beaktas i samtliga förvaltningar.
I motionen nämns att Botkyrka kommun har en sådan handbok och utredande
tjänsteman inom SOF kommer att kontakta Botkyrka för att få ta del av handboken
och deras erfarenheter.
Lokala funktionshinderrådet framför att det är en viktig fråga men har inte några andra
synpunkter på motionen.

§ 21 Upphandling nya entreprenader

För att få in synpunkter från brukare har förvaltningen satt upp en affisch på alla
boenden med frågan ”Vad tycker du är viktigt när Borås Stad gör en ny upphandling
av boendet där du bor?” Det har inkommit många synpunkter från både hyresgäster,
personal och närstående.
Vid mötet tar lokala funktionshinderrådet upp att det kan vara svårt för en del
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funktionshindrade att förstå och svara på denna fråga och anhöriga har kanske inte sett
affischen, de undrar därför om det kommit in tillräckligt med synpunkter.
Monica S beskriver då att information inte bara tas in på detta sätt utan genom alla
olika kontakter som sker med brukare, anhöriga, medarbetare och dessutom finns även
tillsyner, brukarundersökningarna och klagomåls- och synpunktshanteringen.

§ 22 IKT- digital teknik

Den tekniska utvecklingen fortsätter och det kom upp ett antal förslag vid
medborgardialogen om välfärdsteknik. Frågan är vad som kan och ska prioriteras i det
arbetet. Det skulle vara önskvärt med en grundutrustning med kognitiva hjälpmedel
I nuläget finns inte fast fiberförbindelse i alla boenden. Frågan kommer att finnas med
i arbetet med den nya upphandlingen. Om de nya entreprenaderna ska använda samma
ärendesystem som förvaltningen behöver det finnas en fiberanslutning.

§ 23 Övriga frågor

En mässa planeras inför 2018 ”Funka för livet”. Föreningarna och
intresseorganisationer har initierat och driver arbetet. Det kommer att vara
föreläsningar och utbildningar. Tage Carlsson inom HSO är kontaktperson.
Birgitta H från HRF tar upp att de har problem med att deras hörselhjälpare inte får
komma in till boende på Byttorpsklint

Vid protokollet
Anita Gyllensten
Utredare

Justeras

Justeras

Yvonne Persson

Liselotte Andersson

