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                                                 Sammanträdesdag 
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Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråd                                                    

 
 

Tid och plats  Klockan 14.00–16.00, Sociala omsorgsförvaltningen      
   Bryggaregatan 15 plan 5, sammanträdesrum Tallen/Microsoft Teams. 
Omfattning      §§ 1 - 9 

   

   
Närvarande   Yvonne Persson, Sociala omsorgsnämnden, ordförande 
  Britt-Marie Halldén, Sociala omsorgsnämnden 
  Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet (RTP), vice ordförande 
  Birgitta Hake, HRF 
   Liselotte Andersson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 
  Miriam Orlenius, Autism- och aspergerföreningen 
  Gunnel Johansson, HRF Borås 
   
   
 
Anmält  
förhinder  Mattias Karlsson, Sociala omsorgsnämnden 
   
   

 
 
Övriga   Magnus Stenmark, förvaltningschef, SOF 
  David Englund, Sekreterare 
  Hera Nowak, funktionshinderkonsulent 
  Kerstin Niklasson, projektledare Funktionshinderverksamheten 
   

 

 
§ 1 
Mötet öppnas  
 Ordförande Yvonne Persson öppnar mötet. 

 

§ 2 
Godkännande av dagordning 
 Funktionshinderrådet ska vara ett forum för dialog och ge möjlighet för organisationer att 

lämna synpunkter och påverka.  
 

 Dagordningen godkänns. 
 

§ 3 
Val av protokolljusterare 

Birgitta Hake utses att jämte ordförande justera protokollet.  
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§ 4 Föregående mötes protokoll 
 Protokollet från rådets sammanträde den 11 november 2020 läggs till handlingarna. 

 
§ 5  
Information om projektet Fler Vägar In 
 Kerstin Niklasson 
 
 Kerstin informerar om projektet Fler Vägar In, som syftar till att personer med 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Detta ligger i 
linje med målsättningen att alla som kan vara med och bidra på arbetsmarknaden ska få 
göra det. Ofta är det svårt för en person med funktionsnedsättning att få en anställning, 
även om denne har passande utbildning. Funktionshinderföreningarna skulle kunna hjälpa 
till att driva dessa frågor. 

 
§ 6 
Information från funktionshinderkonsulent 
 Hera Nowak 
 

a. Stadens samarbete med Serbien 
 
Borås stad har fått finansiering för att starta upp ett samarbete med Vracar från Sida (1 
år). Hittills har vi träffats cirka en gång i månaden med förvaltningschefen till 
funktionshinderområdet och två gånger med politikerna i Vracar. Första mötet handlade 
om att introducera och bekanta sig med hur organisationsstrukturen i Borås och Vracar 
ser ut. Det senaste mötet handlade om att hitta gemensamma problemområden mellan 
Vracar och Borås. Nästa steg är att söka finansiering till olika projekt inom 
tillgänglighetsområdet. 
 
Om någon är intresserad av att delta i nästa möte, kontakta Hera. 
 
Vi försöker bjuda in representanter från Vracar till rådet nästa gång den 19 maj. 

 
b. Rättighetsmånad 10 nov – 10 dec 

Vi vill gärna utmana funktionshinder- och pensionärsföreningar att vara med och bidra 
till rättighetsmånaden. Inbjudan kommer att skickas ut till rådet. 

 
c. Från Helsingborg till Melbourne – inspiration till tillgänglighetsarbeten i staden? 

 
Funktionshinderkonsulenten har fått frågor om var man kan hitta information om de 
olika tillgänglighetsarbetena på boras.se. Hera har hittat två bra exempel från Melbourne 
och Helsingborg. Ska vi prova att presentera information om tillgänglighetsarbete på 
boras.se på liknande sätt? 
 
Rådet ställer sig positivt till detta. 
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§ 7 
Temaområden till kommande råd 
 Diskussion 

  
 Miriam Orlenius efterlyser en diskussion kring funktionshinderrådets uppdrag och 

reglemente. Genomgång av detta önskas. Vi bör diskutera hur det har fungerat och hur 
forumet ska användas i framtiden. 

 
 Liselotte Andersson lyfter frågan om hur webbmöten och teknikhantering ute i 

förvaltningens verksamheter fungerar. Finns särskilt stöd för detta osv? 
 
 Lars-Erik och Birgitta Hake vill se ett tema om hörselskadekunskap som innehåller  
 information från habilitering o hälsa om hörsel: hörselkunskap, förståelse, bemötande, 

teknik, erfarenheter och munskydd. Kan vi kanske bjuda in någon som kan ge en bild? 

 
§ 8 
Övriga frågor 
 
 Hera Nowak framför att det inkommit klagomål på synpunktshanteringen på Borås Stads 

webbplats. Besökare där upplever svårigheter att lämna synpunkter då det inte finns en 
tydlig kategori för målgruppen. Ett förslag som har kommit in är att lägga en kategori: LSS, 
social psykiatri, daglig verksamhet. Vad tycker rådet? Frågan tas med till förvaltningen. 

  
§ 9 

Mötet avslutas 

 
Datum för rådets kommande sammanträden under 2021 är 19 maj, 15 september och 10 
november. 

 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
David Englund 
Mötessekreterare 
 

 
 
Justeras  Justeras 
 
 
  
Yvonne Persson  Birgitta Hake 
Ordförande  Justerare 




