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Kommunala funktionshinderrådet

Tid och plats
Omfattning

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-03-01

Kl 14.00- 16.00 i Stadshuset
§§ 1-13

Närvarande
Malin Carlsson, kommunstyrelsen, ordförande
Mathias Duell, kommunstyrelsen
Rolf Hjertkvist, FUB
Lars-Erik Hake, RTP
Rigmor Pettersson, Astma & Allergiföreningen
Susanne Mikszath, SRF
Gertie Odelberg, Föreningen Autism
Tage Carlsson, Hörselskadades förening
Anna-Lena Wennerberg, Föreningen Hjärt- lung
Övriga:

Petri Pitkänen, funktionshinderkonsulent
Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsult
Karolina Rosén, Stadsledningskansliet § 5
Monica Lindqvist, Stadsledningskansliet § 5
Monica Svensson, Sociala omsorgsförvaltningen § 8
Hans Johansson, Arbetslivsförvaltningen § 7
Ingegerd Eriksson, sekreterare

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Malin Carlsson öppnar mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning
Punkt 11 utgår. Dagordningen godkänns.
§ 3 Val av protokolljusterare
Rolf Hjertkvist utses att jämte ordförande justera protokollet.
§ 4 Förgående mötes protokoll
Organisationerna har skickat en skrivelse till Sociala omsorgsnämnden om
funktionshinderkonsulentens placering och fått ett svar från nämnden.
Vid mötet framförs att det är omöjligt att beställa färdtjänst mellan klockan 1416, man måste boka på morgon. Frågan utreds till nästa möte.
Protokollet läggs till handlingarna.
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§ 5 Samrådsremiss, översiktsplan
Representanter från samhällsbyggnadsavdelningen på Stadsledningskansliet
informerar om arbetet och innehållet i Borås stads översiktsplan.
Översiktsplanen innehåller kommunens politiska vision och strategi för hur
kommunen ska utvecklas på lång sikt. Den pekar ut hur kommunens markoch vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska bevaras och
utvecklas. Under våren kommer mingelkvällar hållas runt om i kommunen.
Ytterligare information finns på Borås stads webbplats;
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutvec
kling/oversiktsplanering/oversiktsplan.4.3d0de3801589104d012cba.html
Karolina och Monica informerar att Borås Stad tar sats för 30 000 fler boråsare
i kommunen 2035. Det innebär ett bostadsbehov av 15 000 nya bostäder.
Handikapporganisationerna kommer att ta ställning till om man ska lämna in
ett remissvar.
§ 6 Remiss, motion kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet
Sara Degerman Carlsson(KD) och Ingela Hallgren (KD) föreslår i motionen att
trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt.
Rådet tillstyrker remissen.
§ 7 Dialog om arbete för personer med funktionsnedsättning
Hans Johansson informerar hur Arbetslivsförvaltningen arbetar för att
personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till arbete. Förvaltningen
upptagningsområde är personer som bor i Borås kommun.
Förvaltningens arbete bygger på samarbete med Arbetsförmedling, målgruppen
är personer som står till arbetsmarknadens förfogande och är 16-64 år.
Förvaltningen arbetar tillsammans med gymnasieskolorna att hitta lämpliga
praktikplatser/arbetsplatser, detta gäller även om man har ett behov av
personlig assistans. Särskolan hjälper unga att får vara kvar på sin praktikplats.
Efter avslutad gymnasieutbildning är målsättningen att hitta ett lämpligt arbete
till varje person, detta bygger på anpassningsanställningar te. x OSA-anställning
eller någon annan tidsbegränsad anställning. Ett antal ungdomar studerar
vidare.
Inom kommunens äldreomsorg finns Resursgruppen. Den tar ansvar för att
tvätta arbetskläder samt andra lämpliga arbetsuppgifter. Totalt finns idag 160
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anställningar inom AB-avtalet med anpassningar på Borås Stads förvaltningar
och bolag.
Arbetslivsförvaltningen stödjer sociala företag, Guldkanten är ett gott exempel
på en verksamhet som fungerar bra. Det finns också möjlighet att kunna sluta
överenskommelse med idéburna organisationer, för att erbjuda arbete till
människor md funktionsnedsättning.
§ 8 Lägesbeskrivning av verksamhet som drivs av Frösunda omsorg
Monica Svensson, förvaltningschef på Sociala omsorgsförvaltningen
informerar att det idag finns 14 boenden som drivs av privata utförare. Denna
upphandling gäller till och med år 2018.
Frösunda omsorg bedriver verksamhet på tio av dessa fjorton boenden.
Nämnden har sedan 2016 haft dialog med Frösunda då det kommit in
synpunkter på verksamheten. Fyra boende har följts upp. Nämnden har fattat
beslut om att dessutom genomföra oanmälda tillsyner på fyra boenden som
drivs av privata utförare samt fyra som drivs i egen regi.
Frösunda har arbetat med bristerna och nu pågår rekrytering av medarbetare,
närståendesamtal samt införande av genomförandeplaner på samtliga boenden.
Frösunda kommer att medverka på nämndens sammanträde i april 2017 och
kommer då att återkoppla de åtgärder som genomförts.
En controller på förvaltningen följer nu upp upphandlingsunderlaget.
Organisationerna passade också på att framföra att man inte är nöjd med
funktionshinderkonsulentens placering från 2017. Det finns önskemål om att
funktionen i större utsträckning finns på Träffpunkten Simonsland.
§ 9 Översyn av reglemente för funktionshinderråd
I samband med ny organisation 2017 har det kommunala funktionsrådet
diskuterat om lokala råd för Sociala omsorgsnämnden och Fritid- och
folkhälsonämnden, då båda dessa nämnder ansvarar för verksamhetsområden
som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Båda nämndernas
presidier ställer sig positiva till lokala funktionshinderråd.
Lokalt funktionshinderråd Sociala omsorgsnämnden
Rådet har elva ledamöter. Sociala omsorgsnämnden utser tre ledamöter och
funktionshinderorganisationerna utser åtta ledamöter.
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Lokalt pensionärsråd/funktionshinderråd Fritid- och folkhälsonämnden
Rådet har elva ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter.
Varje pensionärsorganisation(fyra stycken) utser en ledamot och en ersättare.
Funktionshinderorganisationerna utser fyra ledamöter och fyra ersättare.
Ersättare medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande.
Nämnden utser ordförande bland sina ledamöter i råden. Organisationernas
representanter utser vice ordförande bland sina ledamöter.
Kommunal funktionshinderrådet
För det kommunala funktionshinderrådet som är knutet till Kommunstyrelsen
innebär den nya organisationen ingen förändring under pågående
mandatperiod.
Förslag till revidering av reglemente för funktionshindersråd biläggs
protokollet. Förslag till reglemente behandlas av kommunfullmäktige den 27
april 2017.
§ 10 SM- veckan
Under SM-veckan som är vecka 27 kommer två grenar, rullstolstennis och
handigolf ha SM-status. Det kommer också att finnas möjlighet att prova på 24 sporter. Ulrika Lindstedt kommer att samordna övergripande tillgänglighet
under denna vecka, exempelvis kommer kioskernas utbud att presenteras med
bilder.
§ 11 Nästa möte
Nästa möte för lokala funktionshinderrådet är 16 maj klockan 14.00-16.00.
Höstens möte är den 7 september och den 7 december.
§ 12 Övriga frågor
Vid nästa möte önskas tillgänglighetsdatabasen tas upp.
§ 13 Mötet avslutas
Ordförande tackar rådet för ett bra möte och avslutar detsamma.

Vid protokollet
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Ingegerd Eriksson sekreterare
Justeras

Justeras

Malin Carlsson
ordförande

Rolf Hjertkvist
justerare

