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Kommunala funktionshinderrådet

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-05-16

Tid och plats
Omfattning

Kl 14.00- 16.00 i Stadshuset
§§ 14-28

Närvarande

Malin Carlsson, kommunstyrelsen, ordförande
Annette Carlsson, kommunstyrelsen
Rolf Hjertkvist, FUB
Lars-Erik Hake, RTP
Rigmor Pettersson, Astma & Allergiföreningen
Susanne Mikszath, SRF
Gertie Odelberg, Föreningen Autism
Gudrun Oja, Reumatikerföreningen
Anna-Lena Wennerberg, Föreningen Hjärt- lung

Övriga:

Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsult
Charlotta Tornvall, Stadsledningskansliet § 18
Ingegerd Eriksson, sekreterare

§ 1 4 Mötets öppnande
Ordförande Malin Carlsson öppnar mötet.
§ 15 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
§ 16 Val av protokolljusterare
Gertie Odelberg utses att jämte ordförande justera protokollet.
§ 17 Förgående mötes protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
§ 18 Remiss; Stadstrafikens bussar genom centrum
Charlotta Tornvall från Stadsledningskansliet informerar om remissen,
Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser. Frågan som ställs är
hur stadens trafiklinjer (1-8) ska köras genom centrum och den bästa placering
av en central knutpunkt. Tre alternativ för central knutpunkt presenteras i
remissen. All regional trafik utgår idag från Resecentrum.
För att kunna ta ställning finns ett antal parametrar att förhålla sig till;
1.
2.
3.

Restid med kollektivtrafiken
Avstånd till kollektivtrafik
Anslutning till viktiga målpunkter
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Bytesmöjligheter och utveckling av knutpunkter
Konsekvenser för gående, cyklister och biltrafik
Konsekvenser för handel och kunder till centrum
Konsekvenser för boende
Upplevd barriäreffekt av kollektivtrafikstråk
Komfort och säkerhet
Framkomlighet för buss

Vi behöver göra något åt situationen idag. Bussarna 1-8 har ca 9 miljoner
resande per år, cirka 40% av dessa resor sker med linje 1.
Rådet förordar alternativ 1, det är nära till hållplatser och målpunkter. Själva
bussresan får ta längre tid. När det gäller central storhållplats i Borås förordar
rådet att Södra torget blir knutpunkt och ett bättre flöde där.
§ 19 Remiss; Miljömål
Rådet besvarar remissen. Rådet anser att slutresultatet är bra men vill föra fram
några delar som upplevs oklart. Det står några rader om Viskan men inte hur vi
kan lösa miljöavfallet i Viskan, rådet saknar en strategi för detta. Definitionen
av närproducerat är oklar, detta måste förtydligas för att måluppfyllelse ska
kunna mätas.
§ 20 Remiss; Motion, våra fyrfota vänner i nöd och lust
Rådet står bakom intentionerna i motionen men vill lämna följande synpunkter.
Att ha fyrfota vänner på vård- och omsorgsboende som husdjur kan innebära
vissa svårigheter. Rådet är mer positiv till vårdhundar då det utgår från det
behov som finns hos individ eller boende.
§ 21 Remiss; Motion, FN-konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Rådet tillstyrker motionen. Rådet vill dock skicka med att Myndigheten för
delaktighet har mycket bra material som kommunerna kan använda sig av
istället för att arbeta fram eget material.
§ 22 Tillgänglighetsdatabasen
Rådet anser att tillgänglighetsdatabasen ska marknadsföras i Så klart Borås. I
tillgänglighetsdatabasen finns information som kan underlätta vardagen för
många boråsare.
När det gäller allergier finns det med ett antal frågor i tillgänglighetsdatabasen,
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t ex matsedelns innehållsförteckning Restauranger som tillhör Mitt i city samt
Knallelandsgruppen har inventerats. Rigmor Pettersson informerar om ett
material som heter ”Hurra jag är allergisk gäst”. Detta är ett material rådet kan
förmedla och marknadsföra.
Inventering pågår av Hemgården, tittar på entreér och klargör att andra
våningen inte är tillgänglig. Fasigheten Lönnen på regementsområdet samt
Ramnaparken kommer också att inventeras längre fram. De platser i staden där
tävlingar ska genomföras under SM-veckan, kommer också inventeras.
Till näst möte önskas statistik avseende tillgänglighetsdatabasen, hur många är
inne på webbplatsen, vilka tider etc.
§ 23 Arbetsformer för råden
Nu startar vi med lokala råd i vissa nämnder. Viktigt att information och
kommunikation mellan råden sker på officiella vägar. Alla rådens protokoll
läggs på en gemensam webbplats. Viktigt att organisationerna lägger ut
protokoll på sina egna hemsidor.
Föreslås att ledamöter och ersättare i de lokala råden får kallelse och protokoll.
Ledamöter i de nya råden kan behöva viss utbildning, hur kan detta
genomföras?
§ 24 Inkomna skrivelser
Autism och Aspergerföreningen har kommit in med en skrivelse till rådet
angående fakturering av resor och mat för personer med insatser enligt LSS.
Dessa kostnader faktureras med ett totalbelopp, vilket omöjliggör för den
enskilde eller den gode mannen att veta vad man betalar för. Ärendet
överlämnas till Sociala omsorgsnämnden för handläggning.
§ 25 Ljudnivå på torsdagskvällar
Borås City.se ansvarar för torsdagskvällarna. Ljudnivån ligger på 97 DB i snitt.
Musiklagret håller koll på detta under varje torsdagsspelning då de är ansvariga
för att lagen följs.
§ 26 Nästa möte
Nästa möte för lokala funktionshinderrådet är 7 september klockan 14.0016.00.
§ 27 Övriga frågor
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Utifrån dagens insändare i Borås Tidning funderar ledamöter på hur
verksamheten fungerar inom Sociala omsorgsförvaltningen. Varför får inte
enskilda insatser som beslutats?
Fakturor lämnas till inkasso väldigt snabbt och målgruppen med
funktionsnedsättning har av olika skäl ibland svårt att betala sina fakturor.
Rådet anser att en påminnelse borde utgå i ett första steg. Ingegerd Eriksson
får uppdraget att till nästa möte undersöka detta.
Införandet av ett eventuellt ”Följa med- kort” i Borås kommer att behandlas på
Kommunstyrelsen den 19 juni.
Frågan om det i samband med ombyggnad av Stadsparksbadet diskuteras en
saltvattensbassäng kom åter upp? Det är svårt att göra i befintliga bassänger,
dels är "reningsverket" inte byggt för saltvatten, fogarna i kaklet är inte
"saltsäkrade". Om det blir ngn etapp 2 så kommer det att byggas en ny bassäng,
då kommer frågan upp igen.
§ 28 Mötet avslutas
Ordförande tackar rådet för ett bra möte och avslutar detsamma.

Vid protokollet
Ingegerd Eriksson sekreterare
Justeras

Justeras

Malin Carlsson
ordförande

Gertie Odelberg
justerare

