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Kommunala funktionshinderrådet

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-09-13

Tid och plats
Omfattning

Kl 14.00- 16.00 i Stadshuset
§§ 32- 46

Närvarande

Malin Carlsson, kommunstyrelsen, ordförande
Anette Carlson, kommunstyrelsen
Sara Degerman-Carlsson, kommunstyrelsen
Lars-Erik Hake, RTP
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen
Rigmor Pettersson, Astma & Allergiföreningen
Susanne Mikszath, SRF
Gertie Odelberg, Föreningen Autism
Gudrun Oja, Reumatikerföreningen
Tage Carlsson, Hörselskadades förening/HRF
Anna-Lena Wennerberg, Föreningen Hjärt- lung

Övriga:

Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent
Ingegerd Eriksson, sekreterare

§ 33 Mötets öppnande
Ordförande Malin Carlsson öppnar mötet.
§ 34 Godkännande av dagordning
Övriga frågor anmäls. Dagordningen godkänns.
§ 35 Val av protokolljusterare
Lars-Erik Hake utses till att jämte ordförande justera protokollet.
§ 36 Förgående mötes protokoll
Frågor kring syninstruktör och hörselinstruktör kvarstår, redovisning vid nästa
möte. Protokollet läggs till handlingarna.
§ 37 Borås Stads tillgänglighetspris och bemötandepris
Nu är det dags att nominera företag som är duktiga på tillgänglighet och
bemötande. Sista dag att nominera är den 31 oktober (nomineringar som
kommer in senare förs över till nästa år). Länk till ansökan;
http://www.boras.se/kategorisidor/kommunochpolitik/kommunochpolitik/til
lganglighet/tillganglighetspris.4.553e6da14fef06a44334a.html
Priset delas ut på internationella funktionshinderdagen.
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§ 38 Internationella funktionshinderdagen
Tage Carlsson informerar om planerna inför internationella
funktionshinderdagen. Ett två-dagars arrangemang planeras på Träffpunkt
Simonsland den 2-3 december. Borås Stad är mer delaktig i arrangemanget i år
än tidigare. Vid mötet framkom att även Västra Götalandsregionen borde
bjudas in.
§ 39 Ny organisation
Kommunala funktionshinderrådet planeras ligga under Kommunstyrelsen i den
nya organisationen.
§ 40 Funktionshinderkonsulentens uppdrag och placering 2017
Organisationerna framför att man vill ha dialog kring
funktionshinderkonsulentens uppdrag och placering 2017. Det finns en oro att
funktionen inte kommer att finns tillgänglig på Träffpunkt Simonsland, vilket
är en av framgångsfaktorerna i samverkan. Många av organisationerna finns ju
numera på träffpunkten. Organisationerna kommer att vända sig till Sociala
omsorgsnämnden och framföra sina synpunkter.
§ 41 Tillgänglighetsdatabasen
Information om kommunens gruppbostäder inom LSS finns i
tillgänglighetsdatabasen. Det har inkommit synpunkter på omfattningen av
denna information utifrån den enskildes integritet. Organisationerna framför
att man tycker det är viktigt att det finns information om gruppbostäderna i
tillgänglighetsbasen.
§ 42 Följa med- kort
Att utreda möjligheten att införa ett Följa med-kort ingår som ett
förbättringsområde kopplat till vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv”. Som
skäl för förslaget noterades att Borås Stads kultur- och fritidsutbud är öppet för
alla oavsett funktionsnedsättning men att den enskilde inte alltid upplever att
det är möjligt att delta i verksamheten. Sociala omsorgsnämnden har
överlämnat en utredning för vidare ställningstagande till Kommunstyrelsen.
Stadskansliet bereder nu ärendet i samverkan med berörda förvaltningar.
Utredningen biläggs protokollet.
§ 43 Mitt Borås 2035- medborgardialog
Under våren 2016 har Kommunstyrelsen genomfört ett antal dialoger i
Orangeriet men även i Fristad, Dalsjöfors, Sandared och Viskafors.
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Vid dialogen har de strategiska tankarna om Borås planering beskrivits och
samtidigt har ett antal synpunkter kommit fram. Under hösten ska ytterligare
dialoger genomföras och Träffpunkt Simonsland kan vara ett alternativ.
Organisationerna ställer sig mycket positiva till detta och kontaktpersoner i
frågan är Tage Carlsson och Christian Hedin.
§ 44 Nästa möte
Nästa möte är den 6 december 2016.
§ 45 Övriga frågor
Vid mötet påtalas att det saknas ledstråk fullt ut i salongen för Lilla scenen. Åsa
Hedberg Karlsson, Kulturförvaltningen har efter mötet lämnat besked att det
pågår ett arbete med att åtgärda ledstråken i salongen.
Rådet har en vakant plats. Organisationerna framför att alla
funktionshinderområden är representerade i rådet för närvarande, varför
platsen föreslås vara vakant mandatperioden ut.
Rådet önskar en årlig uppdatering av vilka vård- och omsorgsboende,
gruppbostäder inom LSS samt korttidsboende som har husdjur.
Många är allergiska mot klor, vid en ombyggnad av Stadsparksbadet diskuteras
då en saltvattensbassäng? Lena Mellbladh informerar, att det i första skedet
handlar om en renovering av nuvarande bad och då ges inte förutsättningar för
en saltvattensbassäng. I etapp 2 om det ska byggas om, lyfts frågan i projektet.
Utbildning till rådet togs åter igen upp. Tage Carlsson och Ingegerd Eriksson
återkommer i frågan.
§ 46 Mötets avslutande
Ordförande Malin Carlsson tackar för ett bra möte.
Vid protokollet
Ingegerd Eriksson sekreterare
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Justeras

Justeras

Malin Carlsson
ordförande

Lars-Erik Hake
justerare

