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Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet. 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Datum 2019-05-21 

Tid 1500-1700, förmöten 1430-1500 

Plats Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, plan 3 

Deltagare Rolf Bååth 
Bengt-Ivar Skogström 
Lennart Axelsson 
Seth Svensson 
Gertie Odelberg 
Rigmor Pettersson 
Liselotte Andersson 
Monika Golcher 
Håkan Eriksson  
Linnéa Johansson Kläth 
Ingela Hallgren 
Tommy Jingfors 
Susanne Carlsson 
Maria Nilseus 
Hera Nowak 

FAS 
PRO 
SKPF 
SPF 
Autism- och Aspergerföreningen 
Astma- och allergiföreningen 
FUB 
Afasiföreningen 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Stadsledningskansliet 
Sociala Omsorgsförvaltningen 

 
1. Ordföranden hälsar välkommen  
Ordförande hälsade välkommen.  
 
2. Närvarokontroll 
Alla var närvarande. 
 
3. Föregående mötes protokoll  
Susanne kontaktar Anna Karlsson för att påminna om återkoppling till Astma- och 
allergiföreningen angående synpunkter om hundförbudsskylt på badplatsen vid Badvägen 
i Sandared.  
 
4. På gång i föreningarna 
 
SPF 
Det har varit en aktiv period med bland annat bussresor, gökottor och fågelstudier. Den   
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12/5 hölls invigningen av Dalsjön runt. Den anordnades i samverkan mellan 
föreningarna i Dalsjöforsbygden och ca 800 personer deltog. 
 
SKPF 
Föreningen anordnar en resa till Smögen med båttur genom Sotekanalen. De har 
aktiviteterna kortspel och gammaldans i Dannike igång under sommaren. 
Höstverksamheten startar den 2/9. 
 
FUB 
Föreningen har lägerverksamhet i Kärradal i samverkan med Borås Stad. 
 
Funktionsrätt Borås 
Bassängavgiften på SÄS ska höjas, vilket påverkar funktionsrättsföreningarna i hög grad. 
Håkan och Susanne tar med sig frågan till dialogmötet med Södra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden på torsdag.  
Efter uppdrag från Föreningsrådet planeras gruppaktiviteter för barn med 
funktionsnedsättning. 
 
Astma- och allergiföreningen 
200 personer var med på rikskongress kring astma- och allergifrågor i helgen.  
 
FAS 
Terminens verksamhet avslutas och det som återstår är ett par vandringar och 
sommarbridge. På fredag ordnas en hemlig funktionärsresa. 
 
PRO 
PRO deltar på Vårmarknaden med tält. De har även arrangerat en loppis i Boråsparken. 
 
Övrigt 
Ordföranden passade på att fråga föreningarna om de har verksamhet under sommaren. 
Flera föreningar svarade att de ordnar aktiviteter för att fånga upp personer som inte har 
andra möjligheter. Lotta på FUB berättade att de i samverkan med personalen på 
Träffpunkt Simonsland ordnar någon aktivitet i veckan under sommaren. 
 
 
5. Information från funktionhinderkonsulenten och äldreombudet 
Hera Novak informerade om att man kan använda Följa med-kortet på många ställen. 
Här finns mer information: boras.se/foljamedkort 
 
Information om följa med-kortet finns även i Handbok för evenemang, som Borås TME 
ger ut. Den kan man hitta här: 
https://issuu.com/boras.com/docs/handbok  
 
Här är länken till filmen från Funkisfestivalen: 
https://www.youtube.com/watch?v=E4OOVLBUBrU&feature=youtu.be 
 
 

https://issuu.com/boras.com/docs/handbok
https://www.youtube.com/watch?v=E4OOVLBUBrU&feature=youtu.be
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Hera kommer att handleda fyra unga kommunutvecklare. Deras uppdrag är att kolla 
tillgängligheten utifrån ungas perspektiv.  
 
Maria Nilseus informerade om den årsrapport som hon årligen lämnar till 
Kommunstyrelsen. Den skickas med anteckningarna. Seniorguiden, som är en del i 
hennes uppdrag, handlar om sociala samtal och att de som ringer söker kontakt för att de 
är ensamma. Maria har identifierat några förbättringsområden och sammanfattningsvis 
handlar det om att Borås Stad behöver bli bättre i sitt bemötande. Maria kommer gärna 
ut till föreningarna och informerar om sitt uppdrag. 
 

6. Aktuell övrig information 
Bidragsutredningen. 
Bakgrunden till utredningen är att Borås Stad vill erbjuda mer likvärdiga förutsättningar 
för föreningarna. Håkan Eriksson informerade om att bidragsutredningen nu är beslutad 
i nämnden och kommer att skickas ut på bred remiss till föreningar med flera. 
Föreningarna kommer även att bjudas in till workshoppar, två före midsommar och en i 
augusti, där man har möjlighet att ställa frågor. 
 
Träffpunkt Simonsland 2.0. 
Efter enkäten och de dialoger som hållits har det konstaterats att ett antal förbättringar 
behöver göras. Därför hade cheferna på berörda förvaltningar ett möte i måndags. Bland 
annat behöver vi komma överens om en gemensam bemötandekod. Nästa vecka har 
personalen på Träffpunkt Simonsland ett möte för att komma med förslag som vi kan 
arbeta vidare med. Föreningarna kommer att bjudas in till en dialog efter sommaren.  
 
Volontärer till U20 EM i fri idrott i sommar.  
Håkan uppmanade de som är intresserade att anmäla sig att vara volontärer under 
mästerskapet. Mer information finns på: 
https://www.boras.se/arbete/ideelltarbete/teamboras.4.64bf405515acc96ba93449f8.html 
 
Lots 
På Träffpunkt Simonsland har det anställts en lots för personer för funktionsnedsättning. 
Lotsen är en ny funktion som kommer att utvecklas i samverkan med föreningarna under 
året. 
 
 

7. Övriga frågor 
Rigmor Pettersson lyfte frågan om hur föreningarna ska organisera sina förmöten. 
Ordföranden passade på att väcka frågan om det finns behov av ett arbetsutskott för 
rådet.  
 
Mötet ajournerades för att föreningarna skulle få tillfälle att diskutera dessa frågor. 
Diskussionen ledde fram till att pensionärs- och funktionsrättsföreningarna vill ha 
separata förmöten med möjlighet att prata sig samman. Föreningarna vill inte ha något 
arbetsutskott utan vill som tidigare ha möjlighet att skicka in punkter till mötet  i förväg. 
Beslut fattades enligt föreningarnas önskemål. 
 

https://www.boras.se/arbete/ideelltarbete/teamboras.4.64bf405515acc96ba93449f8.html
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Rigmor lyfte att kallelsen kan kompletteras med en skrivning om att mötena ska vara 
pälsdjurs- och doftfria.  
 
Lennart Axelsson berättade att han vid besök på Boråstorpet lagt märke till att det inte 
finns någon hjärtstartare. Han menade att det borde det finnas, då Boråstorpet ligger lite 
avlägset. Förvaltningen tar med sig synpunkten till Tekniska förvaltningen.  
 
Inför nästa möte. 
Susanne fick i uppdrag att fråga om Ingegerd Eriksson kan komma och informera om 
vad som hänt efter utredningen Ett gott liv var dag. 
 
Den nya lagen om rökfria miljöer. Vad innebär den? Här önskades en kort information. 
 
Nästa möte hålls tisdagen den 17/9  kl 1500-1700, förmöten från kl 1430 till 1500. 
 
 
 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

 

Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Håkan Eriksson Susanne Carlsson 
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