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Kommunala funktionshinderrådet

Tid och plats
Omfattning

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-12-06

Kl 14.00- 16.00 i Stadshuset
§§ 47- 59

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

Petri Pitkänen, funktionshinderkonsulent
Lize Hällzon, syninstruktör kommungemensam
verksamhet SDF Öster § 53
Eva Claesson, handläggare Sociala omsorgsförvalt.
Ingegerd Eriksson, sekreterare

§ 47 Mötets öppnande
Ordförande Malin Carlsson öppnar mötet.
§ 48 Godkännande av dagordning
Övriga frågor anmäls. Dagordningen godkänns.
§ 49 Val av protokolljusterare
Lars-Erik Hake utses att jämte ordförande justera protokollet.
§ 50 Förgående mötes protokoll
Borås Stads tillgänglighetspris gick i år till Georg Anderssons Golv för bra
bemötande, bra tips och ideér vid inköp. Dessutom är den fysiska
tillgängligheten god, det finns personhiss och ramp. Priset delades i år ut vid ett
”Erfamöte” (samverkan Borås Stad och Borås Näringsliv).
Tyvärr blev det inget två-dagarsarrangemang kopplat till den internationella
funktionshinderdagen. På lördagen den 2 december var det dock aktiviteter
hela dagen på Träffpunkt Simonsland.
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Föreningarna framför återigen sin oro angående funktionshinderkonsulentens
placering 2017. Protokollet läggs till handlingarna.
§ 51 Information om budget 2017
Malin Carlsson informerar om vissa delar i budget 2017. Under 2017 planeras
det för färdigställande av två gruppbostäder med tänkt placering
Gyllingtorpsgatan och Skogsfrugatan. Dessutom planeras start för ytterligare
två boende. Den totala investeringsutgiften uppgår till 49,0 mnkr. Kostnad per
boende har beräknats till cirka 17-18 mnkr.
För elever med autismspektrumtillstånd satsas medel. När det gäller
grundskolan har måluppfyllelsen på högstadieskolorna i Fristad, Sandared och
Dalsjöfors ökat. Fler kan söka till nationellt gymnasieprogram. På en av
gymnasieskolorna finns en verksamhet som heter Torget som arbetar
framgångsrikt.
Träffpunkt Simonsland har snabbt blivit en framgångsrik mötesplats. Under
2017 utökas lokalerna för att verksamheten ska kunna utvecklas ytterligare
tillsammans med föreningslivet. En lotsfunktion kommer från 2017 finnas på
plats på halvtid för att hjälpa familjer och enskilda att hitta rätt inom området
funktionshinder (en väg in i individärenden).
Det finns ett behov av funktionerna hörselinstruktör och
föreningskoordinator. Behovet kommer att utredas under 2017.
Yngre med demens är en växande grupp, och för att möta den enskildes behov
ska Sociala omsorgsnämnden under 2017 starta en daglig verksamhet för den
målgruppen.
§ 52 Program för ett tillgängligt samhälle
Programmet kommer att behandlas på kommunfullmäktiges möte i december.
Sociala omsorgsnämnden utifrån sitt samarbetsuppdrag för tillgänglighet
föreslås få ett uppföljnings- och revideringsansvar.
I handlingsplanen framgår att möjligheterna ska öka för personer med
funktionsnedsättning att få ett arbete inom Borås Stad. Rådet framför att det
måsta vara arbete som personerna klarar av. På stadsdel Norr finns en
resursgrupp på ca.60 personer som ansvarar för att tvätta hemtjänstens
arbetskläder och andra arbetsuppgifter. Till nästa möte kommer representant
från Arbetslivsförvaltningen att bjudas in till dialog i frågan.

3

Kommunala funktionshinderrådet

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-12-06

§ 53 Information från kommunens syninstruktör
Lize Hällzon arbetar som syninstruktör på halvtid i Borås Stad.
Syninstruktören informerar den enskilde om hjälpmedel, hjälper till med
träning och uppföljning hos den enskilde, samt samverkar med
synverksamheten (tidigare syncentral) och distriktsarbetsterapin.
Vid besök i hemmet handlar det ofta om käppträning, ute och gå med käpp,
hur matlagningen fungerar och att ibland lotsa vidare till synverksamheten. Har
personen i fråga hemtjänst är målet med träningen att kunna klara sig på egen
hand.
Det är många som kommer till visningsrummet på Träffpunkt Simonsland, här
kan man prova hjälpmedel som kan underlätta i vardagen och som finns att
köpa i affär.
Synskadades Riksförbund i Borås har inlämnat en skrivelse till
Kommunstyrelsen där man framför att tjänsten som syninstruktör utökas till
heltid. Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet.
§ 54 Översyn av färdtjänstregler
Tekniska nämnden har i budget 2016 fått i uppdrag av Kommunfullmäktige
att se över kostnadsbilden för färdtjänst i Borås Stad. Uppdraget är att
analysera orsaken till kostnadsökningen och föreslå möjliga åtgärder. Utifrån
uppdraget har Tekniska förvaltningen gjort förändringar av administrativ
karaktär samt föreslår åtgärder som syftar till att framöver minska
verksamhetens kostnader. I det utskickade underlaget till mötet framgår klart
vilka områden där åtgärder föreslås. Malin Carlsson informerar att
Kommunstyrelsen inte tagit ställning till Tekniska nämndens underlag ännu.
Ambitionen är att inte göra några inskränkningar i nuvarande regelverk.
Flera av rådets ledamöter för fram att en översyn av samåkning bör
genomföras. Upplevelsen är att det finns möjligheter att effektivisera inom
detta område.
§ 55 Översyn av reglemente för funktionshinderråd
Eva Claesson och Ingegerd Eriksson har tagit fram ett förslag till reglemente
för funktionshinderråd. Detta diskuterades vid mötet. Från 2017 föreslås ett
centralt funktionshinderråd och två lokala funktionshinderråd. Nästa steg i
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arbetet är att vid föreningarnas ordförandemöte i februari informera om
förslaget.

§ 56 Daglig verksamhet
Det finns en oro för att en arbetsplats inom daglig verksamhet kommer att
förändras. Verksamheten fungera idag bra för dem som arbetar där.
Kommunchef Svante Stomberg har ett uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar hitta en fortsatt lösning för verksamheten. Nuvarande avtal löper
till 31 mars 2017.
§ 57 Nästa möte
Vårens möten för centrala funktionshinderrådet är bokade till den 1 mars och
16 maj klockan 14.00-16.00.
§ 58 Övriga frågor
Borås Stad har som vinnare av Access City Award 2015, har inbjudits till
Barcelona och den internationella konferensen The Role of Cities fredagen den
2 december. Kommunalrådet Annette Carlson (M) och
Funktionshinderkonsulenten Petri Pitkänen har representerat staden.
De medverkade i en rundabordspanel tillsammans med kollegor från de fyra
metropolerna, Barcelona, Berlin, Milano och Lissabon, där presenterades hur
Borås arbetar med att implementera konventionens tankar i vår stad.
Väldigt roligt att stadens arbete uppmärksammats ute i Europa. Borås blev
inbjudna att ingå i ett nätverk.
Hemgården finns inte med i Tillgänglighetsdatabasen.
Rådet föreslår att Hemgården inventeras då det pågår flera olika aktiviteter i
huset.
Många är allergiska mot klor och frågan om det i samband med ombyggnad av
Stadsparksbadet diskuteras då en saltvattensbassäng? 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.
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§ 59 Mötet avslutas
Ordförande önskar rådets ledamöter en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet
Ingegerd Eriksson sekreterare
Justeras

Justeras

Malin Carlsson
ordförande

Lars-Erik Hake
justerare

