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Datum

2021-12-02

Centrala funktionshinderrådet

Datum

2021-12-02

Tid

14.00-16.00

Plats

KS Stora/ Teams
Närvarande ledamöter
Ylva Lengberg Kommunstyrelsen, ordförande
Niklas Arvidsson Kommunstyrelsen, ledamot
Helene Sandberg Kommunstyrelsen, ledamot
Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet RTP
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen
Rigmor Pettersson, Astma & allergiförening
Monika Golcher, Afasiföreningen
Tage Carlsson, Funktionsrätt Borås
Jasminka Sivac, Synskadades Riksförbund
Birgitta Hake, Hörselskadades förening/HRF
Miriam Orlenius, Autism- och Aspergerföreningen
Övriga närvarande
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent
Mats Tolfsson, politisk sekreterare
Maria Hallman, sekreterare
Malin Yderhag, Ungdomsstrateg

§ 73. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
§ 74. Val av protokolljusterare
Lars-Erik Hake utses till att jämte ordföranden justera protokollet.
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§ 75. Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter.
§ 76. Besök av representanter från Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och gymnasiesärskolan
Utgår pga sjukdom. Besöket skjuts upp till nästa möte.
§ 77. A-LUPP, Malin Yderhag, ungdomsstrateg
LUPP är en nationell ungdomsenkät som genomförs vart tredje år. Enkäten har
inte varit genomförbar tidigare för särskolan p.g.a. att ungdomarna känner att
den är för omfattande och svår att svara på. Borås beslutade att ta fram en egen
anpassad enkät som utgår från den nationella enkäten för att få mer kunskap
om hur ungdomarna mår och trivs i Borås. Enkäten kallas för A-LUPP
(Anpassad LUPP) och genomfördes höstterminen 2020 på Bergslena-,
Erikslund-, Boda- och Viskastrandskolan. Det inkom 53 svar. Områden som
finns med i enkäten är t.ex. skola, hälsa, jämlikhet, jobb och framtid, fritid,
trygghet, delaktighet och inflytande.
Svaren från A-LUPP kommer att finnas med i Välfärdsbokslutet och enkäten
blir också ett underlag till en helt ny nationellt anpassad LUPP.
§ 78. Remiss: Motion: Etablering av hospice/separat vårdenhet
för palliativ vård
Rådet tillstyrker remissen.
§ 79. Remiss: Motion: Allas rätt till trygghet, ombud för boende i
LSS-bostäder
Rådet tillstyrker remissen med tillägget att man bör se över att
funktionshinderlotsens uppdrag inte kolliderar med remissens föreslagna
ombud. Remissen har en positiv intention, de boende i LSS-boendena behöver
en talesperson som kan stötta individer som behöver vägledning.
§ 80. Förebyggande information, Maria Hallman, Äldreombud
Arbetsgruppen skickade ut en enkät till 17 förvaltningar och 271 föreningar
med frågan i vilken form man önskar få/ge information till seniorer och
funktionsnedsatta samt hur ofta man önskar genomföra detta.
Svarsfrekvensen var låg, 19,4%. 21 svar visar att man önskar mindre evenemang
på flera ställen i kommunen (temavecka), 19 svar visar en stor mässa och 11
svar visar en mindre mässa under två dagar. På frågan hur ofta detta ska
genomföras visar 28 svar varje år och 17 svar vartannat år.
Presentationen skickas med i protokollet.
Rådet menar att man missar många personer som inte kan komma dagtid,
önskemål framförs om helst 2 dagar och att minst en dag läggs evenemangen på
lördag/söndag. Önskemål finns att evenemangen är mer utspritt i kommunen,
så att fler personer kan nås.

Borås Stad

Datum

Sida

2021-12-02

3(3)

§ 81. Budget 2022
Budget 2022 för Sociala omsorgsnämnden:
Omtag gällande aktivitetshus med två anställda aktivitetspedagoger. LFF får i
uppdrag att ta fram en lokal på en lämplig plats
Byggnation av nya boenden. Boende på Färgaregatan ska vara klart år 2022.
Avgiftsfritt för alla gällande boendestöd
Kompetensutveckling inom LSS-boenden och SOL-boenden
Oppositionen har förslag på:
Satsa ytterligare på grundskolan + individ och socialnämnden.
Bättre brandskydd på LSS-boenden och vård- och äldreboenden
§ 71 Nästa möte
Förslag på möten år 2022: 3 februari, 5 maj, 6 oktober, 1 december. Tiden för
möten är kl. 14.00-16.00, förmöten kl. 13.30-14.00. Plats för möten är KS
Stora/Teams.
§ 72 Övriga frågor
Träffpunkt Simonslands omorganisation. Frågan tas upp igen på kommande
möte.
Terapihundar och hästar på boenden. Önskemål om att man bjuder in VÄF till
kommande möte.
Nedmontering av rehab i kommunen. Önskemål om att frågan ta upp på nästa
möte.
Pälsdjur på biblioteken. Önskemål om att frågan tas upp på nästa möte.
Hur ofta genomförs brandövningar i boenden? Önskemål om att frågan tas upp
på kommande möte.
Bilagor: Presentation Förebyggande information.
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