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Centrala funktionshinderrådet 

Datum 2020-12-03 
Tid 14:00-16:00 
Plats Microsoft Teams 

Närvarande ledamöter 
Ylva Lengberg (S), ordförande 
Niklas Arvidsson (KD), ledamot  
Helene Sandberg (S), ersättare 
Mattias Karlsson (M), ersättare 
Lars-Erik Hake, 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 

Övriga närvarande 
Charles Musonda, Sociala omsorgsförvaltningen, § 31 
Jonas Ringström, Ekonomistyrning, § 32 
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet 
Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent 
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent 
Maja Karlsson, Kvalitet och utveckling  
Liza Lindmark, sekreterare 
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§ 28 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns och två ärenden anmäls under Övriga frågor. 

§ 29 Val av protokolljusterare 
Barbro Hallabro Vaara utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 30 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 31 Nulägesrapport om covid-19 
Charles Musonda, Sociala omsorgsförvaltningen, informerar om nuläget på 
förvaltningen gällande bland annat skyddsutrustning, testning av covid-19 och 
smittspridning.  
På vissa håll avråder förvaltningen från besökare och läget är mer allvarligt än i 
våras då smittspridningen i daglig verksamhet är större. En daglig verksamhet 
har varit stängd för besökare under en period men har nu öppnat upp igen. På 
LSS-boenden avråds besökare men är inte förbud i dagsläget. 

§ 32 Budget 2021 
Ordförande Ylva Lengberg (S), inleder med information om budgetläget som 
råder i år.  
Jonas Ringström, Ekonomistyrning, presenterar Budget 2021 med fokus på 
Sociala omsorgsnämnden och rådet ställer frågor.  
Övervältringseffekter och fria arbetskläder lyfts. Diskussion förs om 
effektiviseringskrav och vad det kan komma att innebära, det är nämnden som 
kommer utreda detta vidare. 

Presentationen biläggs protokollet, bilaga 1.  

§ 33 Revidering av Borås 2025 
Maja Karlsson, Kvalitet och utveckling, presenterar arbetet med revideringen av 
Vision Borås 2025 och redogör för synpunkter som inkommit hittills. Rådet 
skickar med synpunkter om eftersatta trottoarer och landsbygden. Framtida 
områden för expandering av industrimark diskuteras.  

§ 34 Guldutmärkelse IAUD 
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent, kommer ta emot en 
utmärkelse via en digital ceremoni den 18 december kl. 9-11. Rådet kommer att 
få fem länkar för deltagande. Ylva Lengberg, Lena Mellbladh, Herawati 
Iskandar Nowak och Lars-Erik Hake kommer delta. Ytterligare 
intresseanmälningar skickas till Hera. 

§ 35 Tillgänglighetsdirektivet 
Herawati informerar om Tillgänglighetsdirektivet där flera arbetsgrupper 
tillsatts för att kunna utföra tillgänglighetsanpassning. Hera håller workshops 
om tillgänglighet i Word-dokument och PDF-filer.  
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Tillsammans med Li Wikander, kompetensstrateg, och ett externt företag har en 
guide för tillgänglighetsanpassning tagits fram. I dagsläget är det inte möjligt att 
dela guiden med någon utanför Borås Stad men förhoppningen är att kunna 
delge föreningar guiden framöver. 

Nämnder och förvaltningar får se till att det finns en enhetlig linje i att 
tillgänglighetsanpassa.  

§ 36 Samarbete med Serbien
Hera informerar om samarbetet med Serbien där första mötet genomfördes i
måndags. Deltog gjorde bland annat en representant från SKR (Sveriges
Kommuner och Regioner) och en från dess motsvarighet i Serbien tillsammans
med representant från ICLD (Swedish International Centre for Local
Democracy).
Diskussion påbörjades om projektets innehåll samt arbetssätt och metod med
medborgarna och föreningar.

§ 37 Program för tillgänglighet
Hera informerar om att utvärdering av Program för tillgänglighet pågår och en
enkät är utskickad till förvaltningschefer och Vd:ar på berörda bolag.
Utvärderingen kommer att skickas till alla funktionshinderföreningar i registret
via mail i förstahand. Önskas en utskriven blankett går det att anmäla till Hera.
Redovisning av utvärderingen kommer preliminärt ske på Centrala
funktionshinderrådets nästa sammanträde.

§ 38 Stadsbyggnadsprogrammet staden vid parken
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet, upplyser om att
Samhällsbyggnadsförvaltningen tacksamt tar emot
funktionshinderföreningarnas synpunkter om stadsbyggnadsprogrammet
”Staden vid parken”. Länken med bilagor skickas till Kristian på Funktionsrätt
Borås som kan sprida informationen vidare.

§ 39 Nästa möte
Nästa möte torsdag 4 februari 2021 klockan 14.00-16.00.

§ 40 Övriga frågor
1. Helena Sandberg (S) har samtalat med Lennart Axelsson angående den

tidigare öppna verksamheten ”Aspen”, som lades ner 2007/2008. Han
har framfört synpunkter om ett behov att åter skapa en liknande typ av
verksamhet.
Tage Carlsson, Funktionsrätt Borås, kopplar in berörda föreningar för
att utreda om Simonsland skulle kunna fungera för den typen av
verksamhet. Hera kollar upp namn på en fritidsledare som eventuellt
kan känna till detta och återkopplar till Ingegerd.
Monika Golcher, Afasiföreningen, återkopplar till Lennart som hon är
bekant med.
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2. Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent, informerar om GötaPriset
som delas ut på Kvalitetsmässan i Göteborg. Vill anmäla oss och
stadens arbetssätt med tillgänglighet och utformning. Rådet ställer sig
bakom ansökan och Lena skickar in bidraget.

Ordförande avslutar mötet med att önska alla en god jul och ett gott nytt år! 

Bilagor 
1. Presentation, Budget 2021, Funktionhinderrådet

Underskrift 

Underskrift 

Namnförtydligande 
Ylva Lengberg, ordförande 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Barbro Hallabro Vaara 
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