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Centrala funktionshinderrådet

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2018-02-06

Tid och plats
Omfattning

Kl 14.00- 16.00 i Stadshuset
§§ 56-70

Närvarande

Malin Carlsson, kommunstyrelsen, ordförande
Anette Carlsson, kommunstyrelsen
Rolf Hjertkvist, FUB
Lars-Erik Hake, RTP
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen
Rigmor Pettersson, Astma & Allergiföreningen
Gertie Odelberg, Föreningen Autism
Tage Carlsson, HRF
Anna-Lena Wennerberg, Föreningen Hjärt- lung

Övriga:

Hera Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent
Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent
Jan-Åke Claesson, Tekniska förvaltningen § 62
Agneta Lundqvist, Arbetslivsförvaltningen § 65
Ingegerd Eriksson, sekreterare

§ 1 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 2 Val av protokolljusterare
Tage Carlsson utses att jämte ordförande justera protokollet.
§ 3 Förgående mötes protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§ 4 Remiss; Motion från Liberalerna om vårdhundar
Rådet ställer sig bakom intentionerna i motionen men vill lämna följande
synpunkter. Att ha fyrfota vänner på vård- och omsorgsboende som husdjur
kan innebära vissa svårigheter. Rådet är mer positiv till vårdhundar då det utgår
från det behov som finns hos individ eller boende.
§ 5 Remiss; Automatiserat bistånd
Centrala funktionshinderrådet tillstyrker motionen.
§ 6 Remiss; Motion från funktionshinder till funktionsrätt
Rådet avstyrker motionen. Funktionsrätt är ett föreningsnamn och ett råd ska
inte ha samma benämning.
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§ 7 Information från tekniska förvaltnigen
Jan-Åke Claesson ger en information om aktuellt trafikläge i stadskärnan.
• Lilla Brogatan kommer att vara en arbetsplats under en lång period.
Hallbergsplatsen kommer att vara arbetsplats under flera år.
 Det saknas p-platser i staden, Simonsland och Druvefors diskuteras
specifikt. Alternativ att p-platser finns utanför och i framtiden
kan de bussas in till city. Mentalt vill dock alla komma så nära som
möjligt.
 Kollektivtrafiken är viktig för staden. Allegatan och Västerlånggatan är
viktiga gator för biltrafik. Önskemål om att få bort varutransporter i
centrum.
 Södra torget, gångstråket utmed viskan ska utvecklas. Regionbussar är
nu flyttade till resecentrum.
 Önskemål om fler handikapparkeringsplatser i Centrum. Staden vill
också ha fler p-hus, här kan det bli fler handikapparkeringsplatser.
 Mycket bättre för bussbolaget nu på Åsbogatan.
 Många har svårt att hitta till Simonsland. Det sker ett arbete för att
förbättra informationen.
Det finns pollare på fem ställen i centum. Det är tre meter brett när pollaren är
nere och ska styra varutransporter.
Privata bussar får stanna vid Borås resecentrum. Detta får ske under
Centralbron, det är också flera bussar som för närvarande stannar till här.
§ 8 Information från lokala funktionshinderråd
Hera Nowak informerar från lokala råd:
• Social omsorgsförvaltningen har inga husdjur på gruppbostäder.
• Information om den kommungemensamma synpunkts- och
klagomålshanteringen. Rutinen för synpunkts- och klagomålshantering
finns på länken:
https://www.boras.se/kommunochpolitik/synpunkterochfelanmalan/sa
harhanterarvidinasynpunkterochfelanmalningar.4.65d98b2d15940a071a9
3974e.html
• Information om VIP (Viktig Intressant Person) som är en kurs för att
stärka självkänslan. Kursen vänder sig till personer med psykisk ohälsa
eller kognitiv funktionsnedsättning som vill träna på att uttrycka sig och
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bli medveten om sina känslor. Projektledare Kim Lindberg bjuds in till
nästa möte.
• Berörda förvaltningar arbetar med att hitta former för ett införande av
Följa med kort.
§ 9 Revidering av handlingsplanen.
Ett arbeta med att revidera ”Handlingsplan för ett tillgängligt
Samhälle” pågår, och ett förslag till ny handlingsplan för 2018-2020 finns.
Förslagen kommer från referensgrupper och föreningar. Ansvaret för
revidering har Sociala omsorgsnämnden, som kommer att skicka ut
handlingsplanen 2018-2020 på remiss till berörda. Förslaget till handlingsplan
biläggs protokollet.
§10 Information från ”Jobb Borås”
Agneta Lundqvist från Arbetslivsförvaltningen informerar om hur man på
”Jobb Borås” kan stödja personer med funktionsnedsättning att få ett arbete..
Sedan tre år tillbaka kan ungdomar med en funktionsnedsättning få ett
feriearbete. I år är det ungdomar som är födda 2000-2002 som har möjlighet att
få ett arbete. Sista ansökningsdagen är 4 mars. Ansökan kan göras på Borås
stads webbsida.
Arbete erbjuds under veckorna 25-32 i kommunen, kommunala bolag och
föreningar.
Man arbetar tre eller fyra veckor med en sammanlagd arbetstid upp till 120
timmar beroende på hur arbetsförmågan ser ut. Cirka 30 personer har ansökt
om denna insats under tidigare år.
Är du mellan 16-64 år och har behov av extra stöd kan få hjälp av kommunens
arbetsmarknadsenhet, Jobb Borås, för att hitta vägar mot arbete eller studier.
Tillsammans görs en individuell kartläggning och man deltar i
arbetsförberedande program, ofta i grupp. Därefter planeras för arbete eller
studier. Vägen dit kan innebära arbetsträning eller arbetsprövning inom
kommunens förvaltningar, kommunala bolag eller den privata
arbetsmarknaden. Ytterligare information finns på Borås stads webbplats.
§ 11 Valdelaktighet
Stadsledningskansliet, sekretariatet arbetar med ett projekt att öka
valdeltagandet för flera grupper. Det finns en projektgrupp som arbetar med
frågorna, här finns även studieförbund med.
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Viktigt att valförrättare i vallokalerna har kunskap om hur man bemöter
personer med olika funktionsnedsättningar. Det finns också vallokaler som inte
är tillgängliga. Till nästa möte kommer representant från Stadsledningskansliet,
sekretariatet bjudas in.
§ 12 Arbetsformer centralt/lokalt råd inför ny mandatperiod
I nuvarande reglemente framgår att uppföljning av rådens arbete ska
genomföras inför ny mandatperiod 2019. Reglementet behöver ses över men
hur ska uppföljning ske, de lokala råden har varit igång för kort tid.
Centrala rådet uppmanar de lokala råden att ta upp denna fråga.
§ 13 Uppdatering mässa 2018 - Funka för livet
Mässan är den 21-22 november 2018 på Åhaga. Hera informerar att det är sex
förvaltningar som vill vara med vid mässan. Det finns en planeringsgrupp, här
ingår föreningar och förvaltningar.
§ 14 Övriga frågor
Rigmor Pettersson frågar vid mötet var kommunens ”demenscentrum” är med
anledning av en artikel i Borås Tidning om som belyser vårdhundars betydelse
inom demensvården. Återkoppling vid nästa möte.
En privatperson som i vardagen använder elrullstol har inventerat stadens
tillgänglighet utifrån området svårt att röra sig. Samhällsbyggnadsförvaltningen
som har tillsynsansvaret för enkelt avhjälpta hinder har fått ett underlag på
hundratals objekt, både kommunala och privat som kan anpassas.
På Borås stads webbplats finns en sida om tillgänglighet. Här finns ingång till
tillgänglighetsdatabasen samt tillgängliga lokaler.
https://www.boras.se/kommunochpolitik/tillganglighet/tillganglighetsdatabas
en.4.6a80e56d15869d0d313f1a7e.html
Förvaltningarna arbetar vidare med att samma information ligger under varje
anläggning /byggnad.
Nu finns direktlänk till tillgänglighetsdatabasen. Kommunikatörerna tar ansvar
för att information ska finnas tillgänglig på webbplats.
§ 15 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet, nästa möte är den 22 maj 2018.

5

Centrala funktionshinderrådet

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2018-02-06

Vid protokollet
Ingegerd Eriksson sekreterare

Justeras

Justeras

Malin Carlsson
ordförande

Tage Carlsson
justerare

