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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2020-01-30
Tid och plats
Kl. 14.00–16.00, Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5
Omfattning
§§ 1-14
Närvarande:
Malin Carlsson, kommunstyrelsen, ordförande
Jörgen Eriksson, RSMH
Lars-Erik Hake, RTP
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen
Monika Golcher, Afasiföreningen
Gertie Odelberg, Föreningen Autism
Tage Carlsson, Funktionsrätt Borås
Jasminka Sivac, Synskadades Riksförbund
Birgitta Hake, Hörselskadades förening/HRF
Kjerstin Eriksson, Reumatikerförbundet
Övriga:
Kerstin Niklasson, projektledare, Sociala omsorgsförvaltningen
Anders Roth, projektmedarbetare
Hera Nowak, Funktionshinderkonsulent
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet
Liza Lindmark, sekreterare
§ 1 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 2 Val av justeringsperson
Tage Carlsson utses till att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 3 Förgående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Borås Stad tillgänglig arbetsplats
Kerstin Niklasson och Anders Roth från Sociala omsorgsförvaltningen

2
Centrala funktionshinderrådet

informerar om projektet ”Borås Stad tillgänglig arbetsplats” vars huvudsakliga
syfte är att öka möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att få ett
arbete inom Borås Stad.
De förklarar att när en person med funktionsnedsättning väl har fått ett jobb
fungerar det i regel fortsatt bra, problem uppstår vanligtvis tidigare i processen
i form av att hitta en väg in på arbetsmarknaden. Målgruppen för projektet är
till stor del människor med lönebidrag som är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen, människor med psykisk ohälsa, annan diagnos eller den
som är berättigad till arbetsbidrag. Fokus i projektet är kompetensförsörjning
genom att matcha verksamheters behov mot individer som idag står utanför
arbetsmarknaden. (bilaga 1)
§ 5 International Design for All Foundation Awards 2020
Borås Stad har blivit vald som ett gott exempel 2019 i kategorin: produkter
service och miljö/platser i användning av Design for all Foundation.
Prisutdelning sker någon gång i maj.
§ 6 Skrivelse Funktionsrätt Borås Stad, bilaga
Behandlas vid nästa möte. Skrivelsen är skickad till Tekniska som även tillfrågas
att delta vid nästkommande sammanträde för att besvara frågor.
§ 7 Länsstyrelsens konferens i Borås, bilaga
Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en kostnadsfri konferens
”Funktionshinderpolitik i Boråsregionen: Tillsammans kan vi fylla luckorna!”
som hålls på Quality Hotel Grand i Borås den 11:e mars. Konferensen hålls
även i Trollhättan (27/2), Göteborg (5/3) och Skövde (26/3), begränsat antal
platser och föranmälan krävs. (bilaga 2)
§ 8 Program för ett tillgängligt samhälle och Agenda 2030
Preliminärt resultat presenteras och några exempel på vilka åtgärder olika
förvaltningar har gjort enligt handlingsplanen 2018-2020 redovisas. Rapporten
som innehåller information från olika förvaltningar ska skickas till SON.
Resultatet sprids eventuellt via tillgänglighetsombud som finns i
förvaltningarna och bolagen samt med ett infoblad och via återrapportering till
nämnd och Kommunfullmäktige vid slutrapport i juni 2020. Sammanställning
av resultaten kommer göras tillgängligt för rådet.
Hela rapporten från Stratsys skickas ut till rådet före nästkommande möte för
vidare diskussion.
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Programmet kommer revideras och agenda 2030 är på gång, en tidsplan bör tas
fram om den ska upp för beslut i december. Arbetet har påbörjats genom att ta
fram intressenter till grupperna för revideringen.
§ 9 Tillgänglighetsutbildningen
80 deltagare från olika förvaltningar har gått utbildningen hittills. Förslag
framåt är att även erbjuda en webbutbildning så materialet blir tillgänglig för
fler att ta del av.
§ 10 Funkisfestival
Information om festivalen som hålls 1/2 på Kulturskolan. 122 anmälningar har
inkommit hittills och lokalen rymmer max 150 personer.
De förvaltningar som är med och arrangerar evenemanget delar också på
kostnaderna: Sociala omsorgsförvaltningen, Kulturförvaltningen och Fritidsoch folkhälsoförvaltningen. Det finns beslut från Kommunstyrelsen med
tydligt budskap från politiken att Borås Stad ska delta inte bara i år utan även
framöver.
§ 11 Återkoppling från Länsstyrelsen om betaltjänster
Funktionshinderföreningar och tjänstepersoner från Borås Stad diskuterade i
förra året grundläggande betaltjänster med Länsstyrelsen. Länsstyrelserna
presenterade i december rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster
2019”. Det är Länsstyrelserna som ansvarar för att varje år bevaka hur
tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov i
respektive län. Årets rapport visar att utmaningarna med grundläggande
betaltjänster kryper allt närmare kommunernas centralorter i länet.
Svårigheterna drabbar framförallt äldre, personer med funktionsnedsättning
och individer som av olika anledningar inte använder digitala tjänster.
Bankerna ska uppfylla kraven för att erbjuda kontanttjänster.
För att läsa mer, klicka på denna länk.
§ 12 Information från lokala funktionshinderråd
Ingen information då de inte haft sammanträde ännu.
§ 13 Nästa möte
Tider för kommande möten detta år fastställs när ny ordförande utsetts. Detta
kan ske efter 31/3 då Malin Carlsson, Kommunstyrelsen, lämnar uppdraget.
§ 14 Övriga frågor
Frågor gällande bad och specificerade fakturor hänvisas till respektive ansvarig
förvaltning.

4
Centrala funktionshinderrådet

En fråga ställs om varför inget arbete pågår för att bli den mest LSS-vänliga
staden när man jobbar för att bli den mest tillgängliga staden. Frågan hänvisas
till Sociala omsorgsnämnden då det ligger under deras ansvarsområde.
Ordförande avslutar dagens sammanträde med att tacka för ett gott samarbete
och Funktionshinderrådet önskar Malin Carlsson lycka till.
Bilagor
1. Presentation, Fler vägar in - breddad rekrytering
2. Länsstyrelsens konferens i Borås

Justeras

Malin Carlsson
Ordförande

Tage Carlsson
Justeringsperson

