
PROTOKOLL  1 (4) 

                                                 Sammanträdesdag 

 2022-03-23  

Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråd                                                    

 

 

Tid och plats  Klockan 14.00–15.30, Sociala omsorgsförvaltningen  

   Bryggaregatan 15 plan 5, sammanträdesrum Tallen/Teams-länk. 

Omfattning  §§ 1 - 8 

Närvarande  Yvonne Persson, Sociala omsorgsnämnden, ordförande 

  Britt-Marie Halldén, Sociala omsorgsnämnden 

  Magnus Stenmark, förvaltningschef, SOF 

  Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet (RTP), vice ordförande 

  Birgitta Hake, HRF 

   Liselotte Andersson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 

  Jan-Olof Dahlin, Hjärnkraft 

  Gunnel Johansson, HRF Borås 

  Miriam Orlenius, Autism- och aspergerföreningen  

Anmält  

förhinder Mattias Karlsson, Sociala omsorgsnämnden   

   

Övriga Hera Nowak, funktionshinderkonsulent 

  Sabina Björk, förvaltningscontroller SOF 

     

§ 1 Mötet öppnas  

 Ordförande Yvonne Persson öppnar mötet.  
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§ 2 Godkännande av dagordning 

 Funktionshinderrådet ska vara ett forum för dialog och ge möjlighet för organisationer att 
lämna synpunkter och påverka.  

 Lars-Erik Hake, Birgitta Hake, samt Jan-Olof Dahlin anmäler frågor till dagens möte. Dessa 
läggs under Övriga frågor. 

 Dagordningen godkänns. 

§ 3 Val av protokolljusterare 

Liselotte Andersson utses att jämte ordförande justera protokollet.  

 

§ 4 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från rådets sammanträde den 11 november 2021 läggs till handlingarna. 

 

§ 5  Information om Brukarundersökning 2021 

  Sabina Björk SOF 

Förvaltningscontroller Sabina Björk går igenom resultaten av Brukarundersökning 2021. Sabinas 
presentation kommer att skickas ut till rådets ledamöter. 

 

§ 6  Information från funktionshinderkonsulent 

  Herawati Nowak 

- Uppmärksammande av Världsdagen för Downs syndrom: Borås Stad uppmärksammade denna 
dag genom att lysa upp ackumulatorn i varierande färger. Man kommer att lysa upp tanken i olika 
färger under året för att uppmärksamma olika dagar/händelser. Schemat för kommande dagar skickas 
ut till rådet. 

- Dialog med SRF: öka medvetenhet om synnedsättning: SRF har tagit kontakt med SOF 
angående samarbete. 
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§ 7 Övriga frågor 

Birgitta och Lars-Erik Hake har inkommit med följande frågor till dagens möte: 

- Äldre som inte erbjuds plats på äldreboende – hur hanteras det?  

Ordförande Yvonne Persson framhåller att denna fråga får ställas till VÄN. 

- Varför bara samarbete med SRF och inte öka medvetenhet om hörselnedsättning också? 

Funktionshinderkonsulent Herawati Nowak svarar: Frågan är ställd med anledning av att SRF 
bjudit in till samarbete med SOF. Dock har inte HRF gjort det och därför är frågan inte 
aktuell just nu. 

Jan-Olof Dahlin anmäler följande frågor: 

- LSS-placeringar som inte verkställs? Frågan tas med till nästa möte. 

- Hur sker kontroll och uppföljning av förvaltningens boenden?  

Sabina Björk ger en sammanfattning av hur man löpande arbetar med kontroll och 
uppföljning. 

- Varför har man ingen medicinhantering i daglig verksamhet? 

Förvaltningschef Magnus Stenmark svarar att all personal utför de insatser som brukarna har 
behov av. 

 

Rådet meddelar att man valt Liselotte Andersson som representant till arbetsgrupp. 

Miriam Orlenius önskar att rådet vid nästa möte får en genomgång av hur förvaltningen tänkt 
jobba vidare med resultaten av brukarundersökningen. Sabina Björk återkommer med information 
om detta.  

 

§ 8 

Mötet avslutas 

Datum för rådets kommande sammanträden 2022 är 18 maj, 14 september och 16 november. 

 



PROTOKOLL  4 (4) 

                                                 Sammanträdesdag 

 2022-03-23  

Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråd                                                    

 

Vid protokollet 

David Englund 

Mötessekreterare 

 

Justeras  Justeras 

 

Yvonne Persson  Liselotte Andersson 

Ordförande  Justerare 


