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Centrala funktionshinderrådet

Datum

2021-05-06

Tid

14.00-16.00

Plats

Zoom

Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

Borås Stad
501 80 Borås

Stadshuset
Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx
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Närvarande ledamöter
Ylva Lengberg (S), ordförande
Niklas Arvidsson (KD), ledamot
Helene Sandberg (S), ersättare
Mattias Karlsson (M), ersättare, till 15.00
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
Tage Carlsson, Funktionsrätt Borås
Miriam Orlenius, Autism- och Aspergerföreningen
Övriga närvarande
Irena Lkobrilja Delic, Vracar § 54
Ninna, Vracar § 54
Melissa Lennartsson§ 56
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet
Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent
Tobias Tobrant, sekreterare
Jonas Ringström, Controller § 61
Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsult
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent
Maria, tolk
Gunilla, tolk
Mats Tolfsson, politisk sekreterare
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§ 52 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns .
§ 53 Val av protokolljusterare
Rigmor Pettersson utses till att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 54 Föregående mötesprotokoll
Från föregående protokoll lyfts att viss folktandvård valt att vara kontantfri. På
folktandvården i centrum går det fortfarande att betala med kontanter. Det
finns även möjlighet att betala med faktura, men frågan är om det då
tillkommer en faktura avgift. Frågan tas vidare till nämnderna.
Personer med funktionsnedsättning kan hamna i utanförskap då samhället blir
allt mer kontantfritt. Frågan har ställts till Sveriges kommuner och regioner
(SKR) hur andra kommuner gör för att skapa möjligheter utan kontanter. Ingen
generell lösning finns, men de hänvisar bland annat till ”blip-funktioner” och
Freja (enklare hantering av bank-ID). Rådets ledamöter har fått till sig att
personalen inte hjälper de boende på gruppbostäderna och hänvisar till att det
är utanför deras arbetsuppgifter. Viktigt att det blir en lösning i frågan.
§ 55 Information från Vracar
Rådet gästas av två representanter från Vracar, stadsdel i Belgrad. Båda arbetar
på stadsdelsförvaltningen i Belgrad och arbetar med funktionshinderfrågor på
en nystartad avdelning. Staden har antagit styrdokumentet Handlingsplan och
Strategi 2018-2025 som har fokus på bättre levnadsvillkor för personer med
funktionsnedsättning. I dagsläget sker ett samarbete med privata utförare och
de hoppas på att utveckla det. Det är dock svårt att skapa delaktighet med
föreningar och medborgare.
Hittills har jobbmässor anordnats till riktade målgruppen, kostnadsfri
översättning från serbiska till teckenspråk erbjuds och grundskolorna har fått
ramper. Brandlarm (ljus) och appar har utvecklats för att underlätta de
hörselskadades vardag, automatiska dörrar och upphöjbara datorer har
installerats på läkarmottagningar och vårdcentraler.
I grundskolan, bland utryckningspersonal och kommunanställda pågår ett
tremånaders utbildningsprojekt för att öka kunskapen om funktionsnedsättning.
Arbetet har resulterat i ett pris för att Vracar är förebilder i
tillgänglighetsförbättring.
Rådet lyfter frågan, vad görs för allergiker i Vracar. Anledningen att den
målgruppen inte framfört sina behov varför staden inte varit aktiv i denna fråga.
De ser det dock som ett område att ta med framöver.
§ 56 Frågor från Funktionsrätt Borås
Fråga 1. Vi upplever att servicen och bemötandet har förändrats främst
när det gäller sänkning av bussar och bemötande från chaufförerna.
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Frågan om service på bussarna har lyft i flera instanser. Att skicka specificerade
synpunkter till Västtrafik ger bäst resultat. Tage Carlsson sammanställer
synpunkterna till en skrivning och Niklas Arvidsson tar med sig den till Borås
Stadstrafikforum.
Fråga 2. Hur ska kommunen hantera budgetöverskottet? Vi upplever
nedskärningar i skola och framförallt särskola och gymnasiesärskola.
Borås Stad har gått med ett stort överskott. Prognosen var svår att beräkna på
grund av Covid -19. Det har resulterat i att skolan fått mer pengar än vad som
först var planerat.
Ledamöter i rådet lyfter att stödpersonal och assistenter som också är
medlemmar i organisationerna, ofta är de som drabbas av nedskärningarna.
Ordförande påtalar att det är viktigt med en balans och logik i budgeten och
utgår från ett ”hela staden perspektiv” , något som kan göra att fördelningar
upplevs orättvisa.
Fråga 3. Elever flyttar från ordinarie gymnasier till Bergslena. Hur ser
den planen ut och vad ligger bakom det beslutet?
Rådet informeras kortfattat om Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
beslut, då Elisabeth Jörvinger inte kan närvara. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har beslutat att programmen, handel och
administration, hotell och restaurang, bageri, och vård och omsorg.
Pprogrammen lokaliseras på Bergslenagymnasiet från höstterminen 2021.
Medarbetare på stadens särskolor har deltagit i utredningen och
elevperspektivet har varit i fokus.
Organisationerna hade önskat att de blivit tillfrågade att delta i utredningen och
bidra genom sina erfarenheter. Främst framhåller de att rutiner är viktiga för
många elevgrupper med funktionsnedsättning och att en flytt kan påverka deras
mående.
Fråga 4. Vi upplever en effekt att man bollas mellan sjukhus, vårdcentral
eller hemsjukvård (för de som har det). Vad är kommunens tanke för att
inte personer med behov av rehabilitering hamnar mellan stolarna?
Politikerna omhändertar frågan, men uppmanar även till att skicka in
synpunkter och anmäler till berörda nämnder.
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§ 57 Nulägesrapport Covid -19
Enligt Krisledningens lägesbild är frånvaron oförändrat från vecka 16 till vecka
17. Samtliga brukare är färdigvaccinerade i första fas och andra är påbörjad.
Skärpta restriktioner i Västra Götaland förlängs till den 16 maj 2021. Detta på
grund av högt antal inlagde på IVA, dock minskade de bekräftade fallen med
27% från vecka 16 till vecka 17.
Med hänsyn till smittorisken tar Vård och äldreförvaltningen inte emot
feriearbetare under sommaren.
§ 58 Remiss Borås Vision
Rådet informeras om att det går att lämna in synpunkter angående Borås vision
fram till den sista juni. Medborgarnas åsikter är viktiga då Visionen kommer att
vara central i Borås Stads arbete. Rådets medlemmar meddelar att flera av deras
organisationer kommer att lämna in synpunkter.

§ 59 Information från funktionshinderkonsulent och
tillgänglighetskonsulent
Ledningsgrupper i Borås Stads förvaltning och bolag känner till Program för ett
tillgängligt samhälle 2016-2020. Utvärderingsrapporten av programmet visar att
de har god förståelse för funktionshinderfrågor, men att programmet i sig inte
används så mycket i praktiken. Majoriteten av organisationerna tycker att
tillgängligheten har blivit bättre i staden, men vill se en förbättring på webben
boras.se.
Frågor och synpunkter på rapporten och programmet hänvisas till Hera.

§ 60 Övriga frågor
Borås Stad får ett stadsbidrag på 42.5 miljoner kronor. Största delen går till
Vård- och äldrenämnden och en del till Sociala omsorgsnämnden. Övervägande
del av summan kommer gå till bemanning.
Rigmor har inkommit med en fråga till mötet. Det behövs en uppdatering på
pälsdjur och burfåglar på äldreboenden och korridorsboenden i Borås Stad.
Svar bifogas protokollet.

§ 61 Nästa möte
Nästa möte torsdag 2 september 2021 klockan 14.00-16.00 på Teams
Förmöte börjar kl. 13.30
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Underskrift
Ordförande

Justeringsperson

Underskrift

Underskrift

Ylva Lengberg

Rigmor Pettersson

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ylva Lengberg

Rigmor Pettersson

