
 

 

 

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 

 

+  

 

PROTOKOLL 
Sida 

1(5) 

Datum 

2022-10-06 
  

  

 

 
 

 

 

  

 

Centrala funktionshinderrådet 

 

Datum 2022-10-06 

Tid 14.00-16.00 

Plats KS Stora 

  
Närvarande ledamöter 
Ylva Lengberg Kommunstyrelsen, ordförande 
Niklas Arvidsson Kommunstyrelsen, ledamot  
Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet RTP 
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen 
Rigmor Pettersson, Astma & allergiförening 
Monika Golcher, Afasiföreningen 
Tage Carlsson, Funktionsrätt Borås 
Birgitta Hake, Hörselskadades förening/HRF 
Birgitta Häll, Reumatikerförbundet 
Miriam Orlenius, Autism- och Aspergerföreningen 
 
 
 
Övriga närvarande 
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent 
Lena Mellblad, Tillgänglighetskonsulent 
Johanna Armå, sekreterare 
§ 25 Nina Andersson, Tekniska förvaltningen 
§ 26  Elin Ahlgren, Stadsledningskontoret  
 

 

§ 22. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med en övrig fråga 

§ 23. Val av protokolljusterare 

Rigmor Pettersson utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 
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§ 24. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes utan anmärkes 

§ 25. Tillgänglighet på stadens lekplatser 

Nina Andersson, tekniska förvaltningen berättar hur de arbetar för att 

tillgänglighetsanpassa de kommunala lekplatserna, som är 162 

stycken. Målbild är att en lekplats i Borås stad ska erbjuda : 

 ett högt lekvärde för målgruppen 

 en genussmart lekmiljö 

 tillgänglig lek 

 en trygg mötesplats 

 en tydlig variation mellan olika lekplatser i form av teman 

 en möjlighet att nyttja naturen som lekelement 

 en säker utemiljö för lek genom att följa rådande standarder och 

reglementen 

 en rökfri lekmiljö 

När lekplatser byggs sätts tillgängliga gungor upp, i sandlådorna finns 

tillgänglighetsanpassade bord och målas i kontrastfärger, det finns konstgräs 

och stenmjöl runt om för att lättare kunna ta sig fram med rullstol, rullator och 

barnvagn.  

En lekplats medellivslängd är ca 15 år, men kan göras om tidigare om något 

brister i besiktningsprotokoll, det kommer nya regler, vid vandalisering eller 

önskemål.  

Mer information finns i bifogad PowerPoint.   

§ 26. Hemsida 

Afasiföreningen har lyft att det är svårt att använda uppläsningsfunktionen på 

Borås Stads webbplats.  

Elin Ahlgren som är kommunikatör går igenom funktionen.  

Funktionen köps av företaget Funka och heter Talande webb. 

Rådet önskar att funktionen vore lättare att navigera, något som Elin 

återkopplar till Funka, men då staden själva inte äger funktionen vet vi inte om 

det går att göra justeringarna.  

Elin ska titta på ett informationsmaterial om hur uppläsningsfunktionen 

fungera.  

§ 27. Motion: Köttets ursprung 

Centrala funktionshinderrådet tillstyrker motionen med tillägget: 

 Önskar en definition av svenskt kött 
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 Arbetet ska vara genomförbart till rimlig arbetsbelastning och kostnad 

 

§ 28. Återkoppling revidering av rådens reglementen 

Tage informerar om arbetsgruppens arbete med revidering av rådens 

reglementen. Arbetet har utgått från de enkätsvar som ledamöter, 

förtroendevalda och tjänstpersoner svarat på.  

Arbetsgruppen har träffats tre gånger i juli och augusti. Diskussioner har förts 

om nuvarande reglemente och de områden/-rubriker som finns där. Hur ser 

administrationen ut idag, vad är syftet, vilka uppgifter osv. Vid sista arbetsmötet 

definierades plus och minus utifrån de förslag som resonerades vid de två 

tidigare tillfällena.  

Remissen har skickats ut till berörda föreningar. Det är viktigt att man får ett 

samlat svar från varje organisation.  

Den 5 december kommer ärendet upp i Kommunstyrelsen och i januari 2023 i 

Kommunfullmäktige. Remisserna har även gått till alla politiska partier och 

berörda nämnder som har råd. 

Vid mötet informerades om områden där arbetsgruppen föreslår förändringar 

utifrån nuvarande reglemente.  

§ 29. Inventering husdjur på VoBo 

Johanna visar listan på boende med husdjur.  

Finns kännedom om djur på boenden som inte nämns på listan får 

föreningarna/privatpersoner kontakta berörd enhet.  

För att synliggöra för berörd nämnd kan synpunkt skickas in på 

Synpunktshanteringen. 

§ 30. Nästa möte 

1 december 2022 kl. 14.00-16.00 (förmötet börjar kl. 13.00) i KS Stora 
 

§ 31. Övriga frågor 

Boråsförslaget 

Johanna informerar om Boråsförslaget. Ett pilotprojekt som lanserades den 15 

augusti och som ska följas upp efter sex månader. Detta på uppdrag av den 

politiska beredningsgruppen i medborgarinflytande under Kommunfullmäktige. 

Beroende på genomslagskraft kan Boråsförslaget komma att ersätta e-petitioner 

som vi har idag. Alla som bor, verkar och möts i Borås eller på annat sätt är 

engagerade i stadens frågor, är välkomna att lämna förslag. 

De inkomna förslagen redovisas två gånger per år till Kommunfullmäktige. 

Johanna har med broschyrer som även finns på olika mötesplatser i staden och 

på webben. 
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Bilderna som används i Boråsförslaget är desamma som finns i Visionen om 

framtidens Borås där det handlar om hur vi får med våra medborgare. På 

decembermötet kommer mer information om Visionen. 

 

Södra torget 

Funktionsrätt tar upp frågan om ombyggnad av Södra Torget och önskar att 

berörd tjänsteperson bjuds in till decembermötet.  

Centrala pensionärsrådet hade frågan på sin dagordning och Johanna och Ylva 

kunde redogöra för svar de fick  

Utdrag från CFR protokoll 2022-10-06 

” Charlotta Tornvall, Stadsledningskansliet Strategisk samhällsplanering, har 

bjudits in till dagens möte för att besvara frågor kring busstrafik i Borås. Hon är 

den person i kommunen som har kontakt med Västtrafik. Hon är den person i 

kommunen som har kontakt med Västtrafik.  

Rådet ser med stor oro på den ändring av busshållplatser som är gjord. Vissa 

linjer stannar inte längre på Södra torget. Tillgängligheten minskar och det 

innebär stora svårigheter för bland andra syn- och hörselskadade. Detta kan 

innebära att kommunen måste bevilja färdtjänst för de som inte längre klarar av 

att ta bussen. Hur mycket kan kommunen påverka detta? 

Staden håller på med en utredning om att göra centrum mer tillgänglig med 

kollektivtrafiken som snart är klar. Ombyggnaderna är ännu inte klara för att 

sätta planeringen i drift. Ansvaret för kollektivtrafikens utveckling ligger hos 

VGR där Västtrafik är ett helägt bolag. Västtrafiks ansvar är planering och 

genomförande av kollektivtrafik. De bestämmer över busstrafiken, 

linjedragningar och hållplatser, turtäthet, biljettpriser, biljettsortiment. 

Kommunens ansvar är bland annat stadsbyggandet, gator, torg, bebyggelse, 

målpunkter, etc. Kollektivtrafiken har ökat de senaste åren och 

förutsättningarna är inte längre desamma utifrån t.ex. nya bussar som är långa 

och bussars framkomlighet. 

Rådet har skickat en skrivelse till BT och Västtrafik med synpunkter på den nya 

bussdragningen. Tillsammans ska seniorerna i Borås skicka en ny skrivelse till 

Borås Tidning.  

Charlotta informerar om att kommunen har gjort ett tillköp för den som inte 

klarar av att åka buss men inte är berättigad till färdtjänst och som har fyllt 75 

år. Då kan man åka mellan två adresser i Borås tätort”. 

 

Funktionsrätt är nöjda med svaret tills vidare. 

Funktionshinderföreningarna beslutar att kroka arm med 

pensionärsföreningarna för att göra gemensamma skrivelser.  

 

Parfymfria produkter 

Astma och allergiföreningen lyfter parfymfria produkter och undrar vad som 

gäller i kommunens lokaler. 

Hänvisning görs till protokollet 2022-05-05 då en dragning gjordes om Borås 

Stads förhållningssätt till astma och allergi. 
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För kännedom; före sommaren ersattes restade oparfymerade produkter med 

parfymerade. Något som är åtgärdat.  

 

Det finns tydliga rutiner i Borås Stad. Finns kännedom att det inte efterlevs 

behöver synpunkt lämnas till berörd enhet. 

Anställda har möjlighet att ta kontakt med sin chef eller sitt fackförbund för att 

få stöd.  

Elever kan ta hjälp av lärare och rektor.  

 

För att synliggöra för berörd nämnd kan synpunkt skickas in på 

Synpunktshanteringen.  

 

Inrättande av logopedtjänster 

Afasiföreningen är bekymrade för avsaknad av logopeder i Borås Stads regi. 

Detta blir extra tydligt med vårdplanering i hemmet och inte på SÄS.  

Ylva informerar att hon varit i kontakt med ordförande för 

Grundskolenämnden, som är medveten om frågan och att elevhälsan varit 

underdimensionerad. Nästa steg kan vara att ha en logoped kopplad till 

elevhälsan för att stötta personal och ge handledning, så fler elever får hjälp. 

Niklas berättar att KD+M, den 20 september på Vård och 

Äldrenämndensmöte,  möte la ett förslag om att anställa logopeder eller köpa in 

tjänsten. Ärendet är nu på beredning i Vård och Äldreförvaltningen.  

 

 

 

 

Ordförande Protokolljusterare 

 

Underskrift Underskrift 

 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ylva Lengberg, ordförande   Rigmor Pettersson  



Drift och utveckling av den 

kommunala lekplatsen
Nina Andersson, Landskapsingenjör



Lekplatser, antal och budget

162 lekplatser på allmänplatsmark park

Kategorisering och investering

• Kvarterslekplats 151 st

Ca 625.000:-

• Stadsdelslekplats 6 st

Ca 2.000.000:-

• Utflyktslekplats/Aktivitetsplats 5 st

Ca 3-6 milj.

Investeringsbudget



• 15 års budgeterad medellivslängd

• Styrande faktorer för reinvestering

• Besiktningsprotokoll / nya krav 

• Lekplatsens ålder

• Placering

• Användningsgrad/slitage

• Oförutsedda händelser

• Exploatering

• Önskemål

• Spridning och boverkets 

rekommendationer

Livslängd och spridning 



Spridning Brämhult och Dalsjöfors 



Målbild
En lekplats i Borås stad ska erbjuda :

.. ett högt lekvärde för målgruppen

.. en genussmart lekmiljö

.. tillgänglig lek 

.. en trygg mötesplats

.. en tydlig variation mellan olika 

lekplatser i form av teman 

.. en möjlighet att nyttja naturen som 

lekelement

.. en säker utemiljö för lek genom att följa 

rådande standarder och reglementen

.. en rökfri lekmiljö 



Teman och 

projektering 







Grönstruktur 

• Rumslighet 

• Sol och skugga 

• Naturen som klassrum 

• Passage till lekplatsen 

• Levande lekmiljöer 



Besiktningar

• Dokumentation för resp. lekplats  

SS-EN 1176-7, 8.2.3

• Skriftlig rutin vid olycka                  

SS-EN 1176-7, 8.2.5

• Drift- och underhållsplan 
SS-EN 1176-7, 8.2.3

• Hänvisningsskylt
SS-EN 1176-7, 8.2.4

• Rutiner för underhåll                     

SS-EN 1176-7, 8.2.6

• Relevant information från 

lekredskapstillverkaren (riktlinjer 

löpande underhåll) 

SS-EN 1176-7, 8.1.1 & 8.2.9



Besiktningsplan

• Upphandlad certifierad besiktningsman 

utför den årliga säkerhetsbesiktningen    

1 april – 30 nov

• 4 funktionskontroller av person med 

utbildning inom leksäkerhet

• Veckovis tillsyn i samband med att 

papperskorg töms



Drift och Felanmälan

• Felanmälningssystem

A, B och C fel

Synpunkter 

Önskemål

Besiktningsanmärkning (drift)



- Livslängd

- Kostnader

- Deponi

- Naturvårdsverket - rapport

- Tillgänglighet

Fallskydd 



Tillgänglighet media 



Exempel tillgänglighet 









Barnkonventionen



Tillverkning i egen regi









Vilket är ditt drömtema?





• Maskrosvägen Sjömarken

• Andgränd Svaneholm

• Druveforskullen

• Högvallagatan

• Fagersberg Stora Viskafors

• Borgarskogen 

• Kaptensplatsen Göta

• Tullatorget

Tack för uppmärksamheten!



Boråsförslaget

- ett enklare sätt för boråsarna att lämna förslag till Borås Stad



Så här går det till

• Alla som bor, verkar och möts i Borås, 

eller på annat sätt är engagerade i 

stadens frågor är välkomna att lämna 

Boråsförslag

• Publicerade förslag ligger ute på 

webben i 90 dagar 

• Efter 90 dagar avslutas röstningen 

förslagen granskas

• Förslag som fått 100 röster eller fler 

skickas vidare till respektive 

förvaltning/nämnd med ansvar för 

förslaget



boras.se/boråsförslaget

https://www.boras.se/bor%C3%A5sf%C3%B6rslaget


Så här funkar det ”bakom kulisserna”

• Förslagen inkommer till handläggarvyn

• Förslagen granskas inom fem arbetsdagar – ligger de inom 

kommunens verksamhetsområden?

• Om ja…  publicering på borasforslaget.boras.se

• Om nej…  förslaget avslås



Vilka förslag publiceras inte?

• Förslaget är en felanmälan eller en synpunkt

• Förslaget strider mot gällande lagstiftning, är diskriminerande, bryter mot 

kommunens övriga policydokument eller uppfattas som olämpligt på andra sätt

• Förslaget rör enskilda ärenden eller kan härledas till enskilda personer

• Det är marknadsföring av en produkt eller kommersiell verksamhet

• Förslaget rör en fråga utanför kommunens verksamhetsområden

• Någon annan har lämnat ett snarlikt förslag under de senaste 12 månaderna



• Förslagen bereds likt ”vanliga ärenden” i nämnd

• Efter beredning i nämnd  återkoppling till SKA

• Handläggaren skickar information om beredningsläget till 

initiativtagaren

• Beredningsgruppen får en kortare lägesinformation vid sina möten

• Redovisning av beredningsläget för Boråsförslaget ska upp till 

Kommunfullmäktige två gånger per år

• Redovisningen till Kommunfullmäktige administreras av SKA

Så här funkar det ”bakom kulisserna” (…forts.)



• Totalt 160 publicerade Boråsförslag

• 19 förslag har fått fler än 100 röster 

• Fem-i-topp:

1. Gång- och cykelbana Sandhult-Borås 298 röster

2. Cykelbana mellan Fristad och Borgstena 296 röster

3. Katthem sponsrat av Borås kommun 173 röster

4. Återinsätt bussen till Borgstena 159 röster

5. Cykelväg Fristad-Gingri 158 röster

Status just nu 



Marknadsföring

Lansering 15 augusti

• Pressmeddelande

• Boras.se

• Sociala medier

Under hösten

• Affischering på stan (s.k. eurosize)

• Boras.se

• Sociala medier



Några frågor? 


