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Kommunala funktionshinderrådet

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-09-07

Tid och plats
Omfattning

Kl 14.00- 16.00 i Stadshuset
§§ 29-40

Närvarande

Malin Carlsson, kommunstyrelsen, ordförande
Annette Carlsson, kommunstyrelsen
Mathias Duell, kommunstyrelsen
Rolf Hjertkvist, FUB
Lars-Erik Hake, RTP
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen
Rigmor Pettersson, Astma & Allergiföreningen
Susanne Mikszath, SRF
Gertie Odelberg, Föreningen Autism
Anna-Lena Wennerberg, Föreningen Hjärt- lung

Övriga:

Petri Pitkänen
Hera Nowak, funktionshinderkonsulent
Ingegerd Eriksson, sekreterare

Vid mötet avtackas Petri Pitkänen för sitt arbete i funktionshinderrådet och
rådet önskar honom lycka till i sin nya funktion på Träffpunkt Simonsland.
§ 29 Mötets öppnande
Ordförande Malin Carlsson öppnar mötet.
§ 30 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 31 Val av protokolljusterare
Rigmor Pettersson utses att jämte ordförande justera protokollet.
§ 32 Förgående mötes protokoll
Ett förtydligande av § 20 görs. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna
med den justeringen.
§ 33 Presentation funktionshinderkonsulent
Hera Nowak, ny funktionshinderkonsulent hälsas välkommen till Borås. Hera
arbetar deltid inledningsvis då hon håller på att avsluta sin forskning som riktar
sig till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar, hur är det att vara
anhörig.
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§ 34 Remiss: Motion, De som behöver mest stöd ska också ha mest stöd
Rådet tillstyrker motionen. Rådet understryker dock att individen själv måste få
avgöra om man vill flytta eller ej.
§ 35 Information från lokala funktionshinderråd
Ledamöter i rådet som också är med i lokala råd informerar från de lokala
rådens första möte. Organisationerna vill att ersättare i lokala råden får delta
vid alla möten, i reglementet framgår att ersättare medverkar vid mötet då
ordinarie ledamot är frånvarande. Malin Carlsson meddelar att det beslutade
reglementet gäller mandatperioden ut. Inför ny mandatperiod kommer
nuvarande reglemente att följas upp och vid behov revideras.
Organisationerna efterfrågar arbetsbeskrivning för funktionerna,
funktionshinderkonsulent, tillgänglighetskonsulent och hörselombud.
Organisationerna får frågor från sina medlemmar vad dessa funktioner har för
uppdrag och i vilka frågor medlemmar kan kontakta funktionerna. Hera
Nowak tar med sig frågan till Sociala omsorgsförvaltningen, Mathias Duell till
Lokalförsörjningsförvaltningen och beskrivning för hörselombud återkopplas
till Vård- och äldreförvaltningen.
§ 36 Statistik tillgänglighetsdatabasen
All statistik har inte kunnat fås fram till dagens möte. Frågan tas upp igen på
nästa möte.
§ 37 Funka för livet- Tillgänglighetsmässa på Åhaga nov.2018
Ett eventföretag har varit i kontakt med Borås Stad (Borås TME samt
tillgänglighetskonsulenten) om att anordna en tillgänglighetsmässa i staden
under hösten 2018. Vid rådet diskuteras att det är viktigt att organisationerna
finns med i ett sådant här sammanhang. Tage Carlsson utses vid mötet att vara
organisationernas kontaktperson. Sociala omsorgsnämnden har ett
samarbetsuppdrag för tillgänglighetsfrågorna och samordnar en eventuell
medverkan från kommunens sida, Hera Nowak tar med sig frågan till Sociala
omsorgsförvaltningen. Rådet framför att det är viktigt att representanter för
färdtjänst, handikapparkering samt fixartjänst finns med vid sådana här
arrangemang. Viktigt att personer med funktionsnedsättning får information
om insatser som man behöver i ett tidigt skede. Det är ett möte inplanerat den
29 september med eventföretaget.
§ 38 Budget 2018
Ordförande informerar om det budgetarbete som har påbörjats och uppmanar
rådet att lyfta fram områden som är viktiga att ha med i budgetdiskussionerna.
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Kommunstyrelsen har två budgetdagar nästa vecka.
Områden som diskuterades vid mötet;
• Ambitionen är att bygga två LSS-boenden om året
• Logoped anställd av kommunen
• Utveckla Träffpunkt Simonsland
§ 39 Nästa möte
Nästa möte för lokala funktionshinderrådet är 6 december klockan 14.00-16.00.
§ 40 Övriga frågor
Gertie Odelberg tar upp att det idag är problem hur man hanterar pengar i
gruppbostäder. Man använder kontanter i stor utsträckning, tex vid hantering
av privata medel. I dagens samhälle går det på vissa ställen inte att betala med
kontanter. Frågan finns på agendan redan problemet har uppmärksammats från
Sociala omsorgsförvaltningen. Återkommer i frågan.
Rigmor Pettersson belyser problemet med att hundar tas in i offentliga miljöer
tex läshundar. Kulturförvaltningen har genomfört Läsa med hundar på olika
platser i sommar. Till nästa möte tas en kontakt med kulturförvaltningen och
dialog om hur denna verksamhet planera framåt.
Får inga privata bussar, tex Rolfs bussar ha Resecentrum som hållplats längre?
Återkopplat frågan vid nästa möte.
Pollarna på Österlånggatan upplevs som ett hinder i stadsmiljön. Det är sagt att
de endast ska vara uppfällda när det är stora evenemang t ex höstmarknad.
Kontakt tas med Tekniska förvaltningen för att klargöra vad som gäller,
rapport vid nästa möte.
Den 26 september kommer en stor delegation från Norge, ca 70 personer till
Borås för att ta del av stadens tillgänglighetsarbete.
Vid protokollet
Ingegerd Eriksson sekreterare
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Justeras

Justeras

Malin Carlsson
ordförande

Rigmor Pettersson
justerare

