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Tid och plats  Kl  14.00-15.50, Sociala omsorgsförvaltningen      
   Bryggaregatan 15 plan 5, sammanträdesrummet Säven. 
Omfattning      § 24-33     

   
Närvarande   Yvonne Persson, Sociala omsorgsnämnden ordförande 
  Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet  (RTP) vice ordförande 
   Wiwi Roswall, Sociala omsorgsnämnden 
  Gunbritt Johansson, Sociala omsorgsnämnden 
  Liselotte Andersson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 
  Miriam Orlenius, Autism 
  Claes Danung, Föreningen Balans 
  Berit Lundqvist, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) 
  Jan-Olof Dahlin, Neurologiskt Handikappades   Riksförbund (NHR) 
   Daniel Brorsson, NHR, klockan 14.00-15.40  
  Birgitta Hake, Hörselskadades Förening Borås (HRF) 
 
Övriga   Monica Svensson, förvaltningschef  
  Hera Nowak, funktionshinderkonsulent 
  Malin Stomberg, utredare 
  Susanne Sprigg, verksamhetschef 
  David Ahlgren, enhetschef 
  Sara Holmberg, enhetschef  
 

 
§ 24  
Mötet öppnas  
Ordförande Yvonne Persson öppnar mötet. 
 
§ 25  
Godkännande av dagordning 
Funktionshinderrådet ska vara ett forum för dialog och ge möjlighet för  
organisationer att lämna synpunkter och påverka. Miriam Orlenius lyfter fråga  
om genomförandeplaner, punkten tillförs på dagordningen.  
 
Dagordningen godkänns.  
 
§ 26  
Val av protokolljusterare 
Miriam Orlenius utses att jämte ordförande justera protokollet.  
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§ 27  
Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från mötet den 13 september 2017 läggs till handlingarna.  
 
Vid Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråds möte den 23 maj 2017,  
lyftes önskemål om definierade fakturor. Vid rådets möte den 13 september 2017,  
redogjorde Jonas Ringström för nuläget och meddelade att frågan är lyft till central  
nivå i Borås Stad och ekonomistyrning arbetar med den. Miriam Orlenius lyfter  
frågan åter och undrar hur förvaltningen har arbetet vidare med fakturorna för att på 
fakturan definiera det som brukaren betalar för. Det efterfrågas en tidplan och 
återkoppling i frågan. Förvaltningschef Monica Svensson tar med sig framförda  
synpunkter till förvaltningen. 
 
§ 28  
Myndighetsutövning Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd  
och service till funktionshindrade (LSS) 
På rådets sammanträde medverkar verksamhetschef Susanne Sprigg, enhetschef David  
Ahlgren och enhetschef Sara Holmberg för att ge en information om myndighets- 
utövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till funktions- 
hindrade (LSS).  
 
Under punkten lyfts pågående frågeställningar och arbeten inom myndighetsutövningen  
samt förändringar i omvärlden gällande SoL och LSS och arbetet för att möta nya  
behov. Bland annat lyfts arbetet med biståndsbedömd daglig sysselsättning inom  
socialpsykiatrins målgrupp, genomförandeplaner och delaktighet, samt utökning av  
antalet psykiatrihandläggare framöver. Vidare ges en nulägesrapport gällande förändring  
av rättsläge för personlig assistans och Försäkringskassans tolkning av Högsta  
förvaltningsdomstolens dom som innebär att assistansberättigade inte längre kan beviljas  
assistans för väntetid och beredskap mellan hjälpinsatserna. Den 14 november 2017  
presenterade regeringskansliet nya åtgärder inom assistansersättningen. I lagförslaget  
som regeringen nu presenterar ska bland annat att den tidigare tillämpningen av väntetid  
och beredskap återställas och tvåårsomprövningarna tillfälligt stoppas. Förvaltningen 
arbetar med att förhålla sig till de nya förutsättningarna. Förvaltningen tittar även på  
möjligheten att inrätta ett LSS team.   
 
Jan-Olof Dahlin lyfter fråga om hur hantering av synpunkter och klagomål  
fungerar i verksamheten. Synpunkter lämnas på hemsidan, personligen eller via brev.  
När en synpunkt inkommit ska det inom tre arbetsdagar ges en bekräftelse på att  
synpunkten inkommit samt vem som tar hand om den. Inom tio arbetsdagar  
återkopplar handläggaren till personen som lämnade synpunkten, handläggaren kommer  
också att meddela när en eventuell åtgärd är gjord. 
 
Birgitta Hake lyfter fråga om hur det är med hörslingor i mötes- och  
samlingslokaler, Förvaltningschef Monica Svensson meddelar att en hörslinga nu finns  
installerad i Sociala omsorgsförvaltningens sammanträdeslokal Säven. Säven används vid  
nämndens sammanträden och lokala funktionshinderrådets sammanträden.  
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Jan-Olof Dahlin lyfter synpunkt om hög personalomsättningen på Östermalms 
daglig verksamhet. Förvaltningschef Monica Svensson tar med sig framförda  
synpunkter till förvaltningen.   
 
 
§ 29  
Kommunstyrelsens förslag till beslut kring budget 2018 
Förvaltningschef Monica Svensson informerar rådet om Kommunstyrelsens förslag till  
Kommunfullmäktige gällande budget 2018.  Kommunstyrelsen föreslår bland annat att  
verksamheten som vänder sig till de som är under 65 år och är i behov av omsorg enligt 
socialtjänstlagen (inte socialpsykiatri) flyttas från och med 2018 över till Vård- och  
äldrenämnden. Även Hälso- och sjukvårdsdelen som berörs flyttas till Vård- och  
äldrenämnden. Den dagliga verksamheten för yngre dementa som byggs upp på  
Träffpunkt Simonsland flyttas över till Vård- och äldrenämnden. Kommunstyrelsen  
föreslår även att avsätta medel för byggnation av två nya gruppbostäder med tänkt  
placering Gyllingstorpsgatan och Skogsfrugatan. Vidare föreslås att ett hyrestak,  
motsvarande det som finns för vård- och omsorgsboende inom äldre- omsorgen,  
kommer att införas för de som har särskilt boende inom socialpsykiatrin. Samt förslag  
om att tillföra medel till nämnden för att permanenta och implementera VIP (Viktig  
Intressant Person) i verksamheten vars syfte är att förebygga att personer med  
intellektuellt eller psykiska funktionshinder utsätts för eller utsätter andra för våld i nära  
relationer. 
 
Kommunfullmäktige behandlar budget 2018 för Borås Stad den 22 och 23 november 
2017.  
 
 
§ 30  
Genomförandeplaner 
Miriam Orlenius lyfter fråga om arbetet med genomförandeplaner i verksamheterna  
och framför att det inte används som ett användbart redskap i verksamheterna.  
Information har kommit om att det pågår ett arbete med att  utveckla arbetet med 
genomförandeplaner. Ser att det är intressant om de som arbetar med att utveckla  
arbetet med genomförandeplaner bjuds in till lokala funktionshinderrådet och berätta  
om arbetet och hur det ska implementeras. Förvaltningschef Monica Svensson tar med  
sig frågan.   

 
 
§ 31  
Workshop - Kognitiv Tillgänglighet 
Sociala omsorgsnämnden bjöd den 25 oktober 2017 in presidier från berörda nämnder  
till en workshop om kognitiv tillgänglighet. Hera Nowak redogör för rådet vad som  
framkom i den politiska dialogen. Vid workshopen lyftes frågor som; Vad är kognition  
och vad kognitiv tillgänglighet innebär, men även begreppen funktionsnedsättning och  
funktionshinder. Workshopen bestod av gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte för  
att belysa kognitiv tillgänglighet ur olika perspektiv. Mål med workshopen var att  
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identifiera exempel för att öka kognitiv tillgänglighet i Borås Stad.  
 
 
§ 32  
Mötestider 2018  
Rådet antar följande mötestider för 2018:  
 
Datum Tid 
21 mars 2018  14.00-16.00 
8 maj 2018 14.00-16.00 
19 september 2018  14.00-16.00 
14 november 2018 14.00-16.00 
 
Inför varje möte har organisationerna tillgång till bokad lokal från klockan 13.00 för  
förmöte.  
 
 
§ 33  
Övriga frågor 
Funktionshinderkonsulent Hera Nowak informerar rådet om att Mässan ”Funka för  
Livet” planeras att hållas i Borås under nästa höst. Arrangören för mässan är företaget  
Funka för Livet och medarrangörer är Borås Stad och VGR samt funktionshinder  
föreningar i Borås Stad.  
 

 
 

Vid protokollet 
 
 
Malin Stomberg  
Mötessekreterare 
 
 
 
Justeras  Justeras 
 
 
 
Yvonne Persson  Miriam Orlenius 
Ordförande  Justerare 
 


