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Klockan 14.00–16.00, Sociala omsorgsförvaltningen
Bryggaregatan 15 plan 5, sammanträdesrum Säven.
§§ 12-22

Närvarande

Yvonne Persson, Sociala omsorgsnämnden, ordförande
Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet (RTP), vice ordförande
Wiwi Roswall, Sociala omsorgsnämnden
Gunbritt Johansson, Sociala omsorgsnämnden
Liselotte Andersson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
Berit Lundqvist, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR)
Jan-Olof Dahlin, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)
Birgitta Hake, Hörselskadades Förening Borås (HRF)

Övriga

Monica Svensson, förvaltningschef
Hera Nowak, funktionshinderkonsulent
Malin Stomberg, sekreterare
Jenny Haglund, verksamhetscontroller § 16

§ 12
Mötet öppnas

Ordförande Yvonne Persson öppnar mötet.

§ 13
Godkännande av dagordning

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

§ 14
Val av protokolljusterare

Jan-Olof Dahlin utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 15
Föregående mötesprotokoll

Protokollet från mötet den 21 mars 2018 läggs till handlingarna.

§ 16
Driftentreprenad bostäder med särskild service enligt LSS,
gruppbostäder och servicebostäder

Verksamhetscontroller Jenny Haglund och förvaltningschef Monica Svensson ger
rådet en information om genomförd upphandling av driftentreprenad bostäder med

Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråd

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2018-05-08

2 (4)

särskild service enligt LSS, gruppbostäder och servicebostäder. Nämnden tog beslut
om tilldelning i upphandlingen den 26 mars i år. Rådet får en beskrivning av processen
och tidplan från initiering i maj 2017 till implementering i december 2018.
Rådet diskuterar upphandlingen och ställer frågor.

§ 17
Habiliteringsersättning

Ordförande ger en information om Sociala omsorgsnämndens beslut om att höja
habiliteringsersättningen. Nämnden har höjt habiliteringsersättningen till 70 kronor
från 50 kronor. Höjningen kommer att betalas ut retroaktivt från januari månad 2018.
En kommunikationsplan har tagits fram och information kommuniceras den 14 maj
via brev till samtliga berörda och genom information på hemsidan boras.se.

§ 18
Följa med-kort

Förvaltningschef Monica ger rådet en information om att arbetet med följa med-kort
pågår. Arbetet sker efter Halmstad kommuns modell. En av förvaltningens dagliga
verksamheter kommer att producera korten. Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer
ha det övergripande ansvaret att samordna följa med-korten. Det kommer att finnas en
kontaktperson på Sociala omsorgsförvaltningen och en på Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Det finns en kommunikationsplan på hur det ska kommuniceras men
tidplanen för när är inte färdig än.
Rådet framför att de ser positivt på att arbetet nu är igång.

§ 19
Information från workshop i kognitiv tillgänglighet den 2 maj 2018

Funktionshinderkonsulent Hera Nowak ger rådet en information om den workshop som Sociala
omsorgsförvaltningen anordnade den 2 maj 2018. Vid workshopen om kognitiv tillgänglighet
deltog presidier från nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stad. Varje termin genomförs
en workshop inom nämndens samarbetsuppdrag om tillgänglighet.

§ 20
Återkoppling på mål i handlingsplan för ett tillgängligt samhälle

Mål i handlingsplan för ett tillgängligt samhälle har varit ute på remiss till Borås Stads
nämnder. Vid rådets senaste sammanträde ombads rådet att till dagens sammanträde
inkomma med synpunkter på handlingsplanen. Rådet har inga gemensamma synpunkter
att lämna.
Liselotte Andersson framför att FUB tycker handlingsplanen ser bra ut.

Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråd

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2018-05-08

3 (4)

Jan-Olof Dahlin framför att under det prioriterade området ”Utbildning för alla” utöka med fler
APL-platser och lite längre perioder. Under det prioriterade området ”Fler människor i arbete”
skapa fler praktikplatser för personer inom daglig verksamhet.

§ 21
Arbetsformer centralt/lokalt råd inför ny mandatperiod

Det centrala rådet har uppmanat de lokala råden att ta upp frågan om hur uppföljning av råden
ska ske. I nuvarande reglemente framgår att uppföljning av rådens arbete ska genomföras inför
ny mandatperiod 2019. Reglementet behöver ses över och frågan om hur uppföljning ska ske har
därför lyfts, de lokala råden har varit igång för kort tid. Vid rådets senaste sammanträde lyftes
frågan för diskussion. Rådet ombads att till dagens sammanträde lämna förslag och synpunkter på
uppföljning och arbetsform för rådet.
Rådet diskuterar frågan.
Ett nomineringsarbete pågår inför ny mandatperiod, Funktionsrätt Borås har förmedlat
informationen ut för att få representanter. Det är viktigt att de som utses deltar och
kommer vid mötena. Rådets representanter har idag inga ersättare och deltagandet vid rådets
sammanträden är lågt.
Rådet framför att det är bra med ett centralt råd och två lokala råd, detta för att avlasta det
centrala. En utvärdering och uppföljning behöver göras framöver, men rådet framför att
arbetsformen för rådet fungerar.

§ 22
Övriga frågor
Jan-Olof Dahlin framför synpunkter kopplat till daglig verksamhet och utslussning till
praktikplatser och arbetsplatser, hög personalomsättning och omställning av personal.
Förvaltningschef Monica Svensson beskriver att när Sociala omsorgsförvaltningen tog över
daglig verksamhet från Arbetslivsförvaltningen fanns det ett underskott i verksamheten. Ohälsan
är hög och förvaltningen arbetar med det. Sociala omsorgsförvaltningen går nu in i ett projekt
med SKL som ska leda till att fler personer långt från arbetsmarknaden får riktiga jobb i
kommunen.
Liselotte Andersson förslår en punkt att lyfta till kommande sammanträde, hantering av privata
medel och hur det fungerar i verksamheterna. Punkten tas med som tema till kommande
sammanträde.
Rådets nästa sammanträde är den 19 september 2018.
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Vid protokollet

Malin Stomberg
Mötessekreterare
Justeras

Justeras

Yvonne Persson
Ordförande

Jan-Olof Dahlin
Justerare
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