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Centrala funktionshinderrådet
Datum

2021-02-04

Tid

14:00-15:50

Plats

Microsoft Teams
Närvarande ledamöter
Ylva Lengberg (S), ordförande
Niklas Arvidsson (KD), ledamot
Helene Sandberg (S), ersättare
Mattias Karlsson (M), ersättare, från 14:30 § 45
Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet RTP
Monica Golcher, Afasiföreningen, från 14:35 § 45
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen
Rigmor Pettersson, Astma & allergiförening
Jasminka Sivac, Synskadades Riksförbund
Birgitta Hake, Hörselskadades förening/HRF
Övriga närvarande
Annika Sommar, Sociala omsorgsförvaltningen § 44
Peder Andersen, Tekniska förvaltningen § 48
Katrin Arvén, Tekniska förvaltningen § 48
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet
Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent
Liza Lindmark, sekreterare

Postadress

Borås Stad
501 80 Borås

Besöksadress

Stadshuset
Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vx
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§ 41 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med två tillägg: frågor om kontanthantering och internet/wifi på
äldreboenden anmäls under övriga frågor.
§ 42 Val av protokolljusterare
Lars-Erik Hake utses till att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 43 Föregående mötesprotokoll
Under punkten Budget 2021 vid föregående möte skulle ordförande stämma av
en fråga angående rehab assistenter. Enligt återkoppling från Sociala
omsorgsförvaltningen finns ingen avsikt att minska rehab assistenterna på
förvaltningen. I dagsläget finns två personer som avlastar legitimerad
arbetsterapeut och fysioterapeut för att de ska kunna ägna sig åt sitt uppdrag.
Återkopplingen har lagts till i protokollet efter mötet enligt överenskommelse.
Protokollet godkändes i övrigt och lades till handlingarna.
§ 44 Nulägesrapport om covid-19
Annica Sommar, Sociala omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge på
förvaltningen och i Västra Götalandsregionen. Förvaltningen har i dagsläget
god personalnärvaro och tillgång till skyddsutrustning. Annica presenterar hur
fördelning av vaccindoser ser ut inom Västra Götalandsregionen. Förvaltningen
ingår främst i fas 2 av vaccinering.
Annica bekräftar att regionen har behövt ställa in operationer på grund av
rådande läge. Diskussioner om var vaccinationer i en senare fas kommer utföras
för +65 åringar förs. Vaccinationerna kommer att organiseras av den
vårdcentral man tillhör och information om var riskgrupper ska vaccineras
kommer från respektive vårdcentral när det är aktuellt.
En uppmaning till personal som utför vaccinationer är att prata tydligt, med
tanke på att vårdpersonal bär både munskydd och visir kan det vara svårt för
hörselskadade att läsa på läppar.
§ 45 Redovisning utvärdering Program för tillgänglighet
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent, informerar om att
utvärderingen av Program för tillgänglighet nästan är färdig men att det ännu
saknas svar från några föreningar. En fullständig analys med slutsatser kan
därmed inte presenteras. Hera presenterar den informationen hon kunnat
sammanställa hittills och uppmanar föreningar som inte har svarat ännu att fylla
i enkäten snarast.
§ 46 Information om utbildning: Universell utformning av
arbetsplatsen
Hera informerar om utbildningen Universell utformning av arbetsplatsen som
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Hera tillsammans med funktionshinderkonsulent Lena Mellbladh kommer att
delta vid. Utbildningen är kostnadsfri i år, en upplysning till föreningar.
§ 47 Uppdatering samarbetet med Serbien
Hera informerar om att samarbetet går långsamt framåt på grund av rådande
coronaläge. Nästa möte är inplanerat den 1 mars. Hera uppmanar någon från
föreningarna att delta vid nästa möte då det varit svårt att nå föreningarna, ta
kontakt med Hera om du kan delta. Hera lyfter även denna information på
ordförandeträff med Funktionsrätt.
§ 48 Ny taxa för färdtjänst
Peder Andersen och Katrin Arvén, Tekniska förvaltningen, presenterar ny taxa
för färdtjänst. I kollektivtrafiken har en förändring av zoner och ändrade taxor
skett i november år 2020. Kommunfullmäktige har gjort en ändring i reglerna
hur färdtjänsten följer kollektivtrafikens taxa. Kostnaden för en resa i hela
zonen Borås stad är samma både för tätort eller kringliggande områden som
exempelvis Dalsjöfors. Vissa resor blir billigare och andra resor blir dyrare.
Peder tar med sig och återkommer i frågan om det är möjligt att använda ”Följa
med kort” i färdtjänst för att som stödperson få åka med kostnadsfritt.
Ordförande Ylva Lengberg förklarar att det under den ansträngda ekonomiska
situationen som råder och på grund av effekterna av corona inte är möjligt för
kommunen att i dagsläget hjälpa till genom någon form av subvention för
sjukresor, men hon tar med sig synpunkten.

§ 49 Funktionshinderkonsulent/
tillgänglighetskonsulent informerar
Lena Mellbladh, funktionshinderkonsulent, ger återkoppling angående ansökan
till Götapriset där hon fått besked om att Borås Stad inte gått vidare i
nomineringsprocessen denna gång.
Lena och Hera är med i ett nätverk i Norge där de uttalat sig i en skrift
angående universell utformning och hur Borås Stad arbetar med detta. Skriften
lägg som bilaga till protokollet, bilaga 1.
Hera presenterar två webbutbildningar som är på gång om tillgänglighet samt
tillgänglighetsanpassning av dokument. Informerar även om att kommunen nu
har köpt en licens för ritade tecken för de som använder tecken som alternativ
kommunikation.
Nyligen har ytterligare en anställd blivit certifierad för att kunna arbeta med
tillgänglighetsdatabasen tillsammans med Lena framöver. Ambitionen är även
att nyttja resurser från Jobb i Borås med inventeringsarbetet för att skynda på.
§ 50 Nästa möte
Nästa möte torsdag 6 maj 2021 klockan 14.00-16.00.
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§ 51 Övriga frågor
Ylva har under mötets gång fått svar på frågor om övervakning vid vaccination
från Maria Jonsson, Vård- och äldreförvaltningen. Alla som vaccineras ska
stanna för övervakning i 15 minuter – personer i riskgrupp som tidigare haft
allergiska reaktioner ska vaccineras på vårdcentral eller sjukhus. Viktigt att ange
eventuella tidigare reaktioner på vaccin i hälsodeklarationen som fylls i före
vaccinering så ordinerande läkare vet att de behöver ta extra hänsyn.
1. Kontanthantering
Inkommit information om att Folktandvården slutat helt med
kontanthantering. Det som framgår av informationen hos Folktandvården är att
de av säkerhetsskäl försöker att minimera hanteringen av kontanter på sina
kliniker och därför vill de helst att du betalar med kort. Ordförande Ylva
Lengberg kollar vidare på hur detta hanteras i kommunen och återkopplar vid
nästa möte.
2. Internet/wifi på äldreboenden
Ingegerd informerar att på samtliga boenden i Borås Stad finns wifi att tillgå i
de allmänna utrymmena. Osäkert om det finns i varje privat lägenhet på alla
boenden – återkommer vid nästa möte med information angående detta samt
eventuell tillkommande kostnad. Det ska även utredas i vilken utsträckning det
finns fiber.
Anmäl gärna frågor till rådens möten på förhand så svar kan beredas.
Bilagor
Bilaga 1, International voices F41 web.pdf
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