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Centrala funktionshinderrådet

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-12-06

Tid och plats
Omfattning

Kl 14.00- 16.00 i Stadshuset
§§ 41-55

Närvarande

Malin Carlsson, kommunstyrelsen, ordförande
Anette Carlsson, kommunstyrelsen
Else-Marie Lindgren, kommunstyrelsen
Rolf Hjertkvist, FUB
Lars-Erik Hake, RTP
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen
Rigmor Pettersson, Astma & Allergiföreningen
Susanne Mikszath, SRF
Gertie Odelberg, Föreningen Autism
Anna-Lena Wennerberg, Föreningen Hjärt- lung

Övriga:

Carina Andell, Stadsledningskansliet § 48
Hera Nowak, funktionshinderkonsulent
Ingegerd Eriksson, sekreterare

§ 41 Mötets öppnande
Ordförande Malin Carlsson öppnar mötet.
Ny ledamot i rådet Else-Marie Lindgren hälsas välkommen.
§ 42 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 43 Val av protokolljusterare
Gertie Odelberg utses att jämte ordförande justera protokollet.
§ 44 Förgående mötes protokoll
När det gäller frågan om tillgång till logoped har Malin Carlsson lyft den vid
möte med regionen. Regionen ska tillse att frågan tas vidare. Protokollet
godkänns och läggs till handlingarna med den justeringen.
§ 45 Remiss; Motion från Liberalerna om vårdhundar
Remissen tas upp igen vid nästa möte.
§ 46 Remiss; Motion (L) Tänderna är också en del av kroppen
Rådet besvarar motionen. Det är lika viktigt att få stöd och hjälp med att klara
sin egen munvård som att få stöd och hjälp med andra insatser som man inte
klarar själv.
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§ 47 Remiss; Motion (M)Fristående gruppboende för yngre dementa
Rådet tillstyrker motionen.
§ 48 Information privata medel
Carina Andell informerar om att fler och fler inköpsställen inte tar emot
kontanter längre. Av den anledningen finns behov att hitta lösningar att kunna
betala på kontantfria ställen för de personer som behöver stöd i hantering av
privata medel. Kommunen kommer att erbjuda ett kort, Maestro som
anhöriga/gode män kan sätta in pengar på. Boendet på Jössagatan 7 kommer
att pröva en ny hantering av privata medel. Testet kommer att pågå i sex
månader under perioden januari-juni 2018. Rådet kommer att följa försöket då
man ser vissa brister i detta förfaringssätt. Carinas informationsbilder biläggs
protokollet.
§ 49 Information från lokala funktionshinderråd
Busskuren på Hestra som har efterfrågats är nu på plats.
Sociala omsorgsförvaltningen driver ett våldsförebyggande program, VIP
(viktig intressant person). En del i arbetet är att öka valdeltagandet hos
personer med psykisk funktionsnedsättning. Finns möjligheter att söka bidrag
inom kommunen till detta? Sekreteraren i rådet får uppdraget att kontakta
Valnämnden för ev. medverkan.
Sociala omsorgsnämnden har genomfört en workshop med nämnder och
förvaltningar. Här diskuterades begreppet kognitiva funktionsnedsättningar
samt kommunens fortsatta arbete att utveckla stadens tillgänglighet för
personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Materialet från workshopen bifogas protokollet.
Handlingsplanen för tillgänglighet ska revideras. Funktionshinderkonsulenten
informerar om områden som funktionshinderorganisationerna ser som viktiga i
kommande plan.
§ 50 Statistik tillgänglighetsdatabasen
Under ett år har www.tillgänglighetsdatabasen 23 632 träffar på objekt i Borås.
Det är väldigt positivt att så många nyttjar möjligheten att ta del av den
information som finns här. Det är också ett antal träffar på sidan
tillgänglighetsdatabasen på Borås Stads webbplats. Detaljerat material biläggs
protokollet.
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§ 51 Budget 2018
Kvalitetshöjande satsningar görs i skolan. För elever i behov av särskilt stöd,
tex inom autismspektrumtillstånd görs särskilda satsningar.
Unga dementa är en viktig grupp att satsa på. Det organisatoriska ansvaret för
denna grupp kommer att samlas under en nämnd, Vård och äldrenämnden.
Personer under 18 år som har en nära anhörig som drabbats av demens ska
också omfattas av kommunens anhörigstöd.
Under 2018 planeras det för färdigställande av två gruppbostäder på Sjöbo,
Gyllingtorpsgatan och Skogsfrugatan.
§ 52 Tillgänglighetsmässa- Funka nu
En mässa planeras på Åhaga den 21-22 november 2018.
Det finns en planeringsgrupp kopplat till genomförandet av denna mässa.
Förutom mässanordnaren medverkar representanter från organisationer och
stadens förvaltningar/bolag. För medverkan i planeringsgruppen ta kontakt
med funktionshinderkonsulenten. I planeringsgruppen diskuteras utställare
samt tema på mässan. Nästa möte är i vecka 2, 2018.
§ 53 Nästa möte
Vårens möten för centrala funktionshinderrådet är 6 februari 2018 och 22 maj
2018 klockan 14.00-16.00.
§ 54 Övriga frågor
Frågor kring hemtjänst tas upp. Från årsskiftet kan det vara så att det finns
områden i kommunen där man inte kan välja privata hemtjänstutförare.
Rådet önskar information om hörselinstruktörens uppdrag vid nästa möte.
Kulturförvaltningen planerar inför sommaraktiviteten Läsa för hundar, Rigmor
Pettersson i rådet kan kontaktas inför denna planering.
§ 55 Mötet avslutas
Ordförande önskar ledamöter och övriga en God Jul och ett Gott nytt år.
Vid protokollet
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Ingegerd Eriksson sekreterare

Justeras

Justeras

Malin Carlsson
ordförande

Gertie Odelberg
justerare

